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ওর ওয়াচ কোম্পানির | চাবশুলয 
লিভার ঘড়িই অর্ধবদ। ব্যবহারের 

পক্ষেই 

দানে কোনগ্ধপ দোষ লক্ষিত হয় তাহা 
হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করিয়া - 
€দওয়া হয় অথনা! বিনা ব্যয়ে মেরা- 
মত করিয়া! দেওয়া হয় । তজ্জন্য সম্পূর্ণ- 

রূপে গ্যারান্টি দেওয়া হয়:। 
১।. যে হেতু. আমাদের নির্ষিত |' 

খড়ি প্রত্যেক বৎসর মেরামত করিবার 
আবশ্যক. হয় ন।। 
পে ২ বর্দি প্রক্কত যত্বের সহিত 
বারহার' কর! হন্স, তাহ! হইলে এই 
"কটা ঘড়িতে জীবন কাটিয়া! যাইবে । 

নিক্মলিখিত প্রকারের'.ঘড়ি, সুকুল . 

[ত্বর্ষের-নকন ঘড়ি বিক্রেতার 
| .কট অথব। ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির 
এরজেপ্টগণের নিকট পাওয়া যায় । 
এ. ওয়ে এগ. কোম্পানির চাঁবিশৃন্ত 
ক্যাম্পের (অর্থাৎ মাঝারি সাইজ ), 
্লতিল (অর্থাৎ ছোট সাইজ) ঘড়ি 
বাহার, জন্য তিন বৎসর গ্যারান্টি 
61 য়া হ্য়।, 
/ওগছৌন ফেস (অর্থাত আবরণ বিহীন) 

নিকৃলা রৌপ্যকেম্ ৯৮1০ 'খাঁটিরপার- 
কেস্১*॥০ হণ্টিং আবরণ হিত ) 
০ ৯১৩৩০ হাঁপহ্ণ্টি (অর্থ 

রণ সহিত ) ৮» ২১॥০ 2৮ ৩৫০ 
কেষ্ট এও কোম্পানির গার্ড ঘড়ি 
'জ, ট্র্যানভার্ড কোয্টলিটা, ছয় 

পারা্টি। নিকল রৌপ্য- 

শ কোয়ালিটা [তিন 
প্ট। নিকল রোপ্য- 

উৎকৃষ্ট । 
কেদ ২০২ ওয়েছ এগ ওয়াচ 
কোম্পানির কেলেগ্ডর ওয়াচ, অপরাপর: 
সাঁধাব্রণ- ঘড়িরন্যায় সমক্ষ প্রদান' 
ব্যতীত ইহাতে সাপ্তাহিক দিন এবং 
মাসের তারিখ দেওয়া আাছে (বড়, 
এবং মাঝ্ধরি সাইজ) ওপেনফেস্ ২৫ 

হণ্টং (আবরণ সহিত ) 
ওয়েস্ট এও . ওয়াচ *কোম্পানির 

ক্মাীম্পেন ফুলপ্রেট ঘডি (মাঝারি. 
সাইজ ) পতাতি নির্মিত হেয়ারম্পীং- 
দ্বারা উপযুক্তরূপে প্রস্তুত বলিয়। বর্ষা- 
কালে মরিচা ধরিবার অথব। ভাঙ্গিয়! 
ফাইবার.সম্ভব "লাই +:-ছয় বৎসরের 

গ্যারান্টি দেওয়া হয়। 
ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শূন্য) 

খাঁটি রৌপ্যকেস্ ৪*২ ও নিকল ২৫২ 
“বার্ণ”--নিকলরূপার আশ্চর্য্য ধর- 
ণের চাবিশুন্য লেত্রাব ঘড়ি যাহার: 

শ্বল্য কেবলমাত্র ১২৮০ বারট'কা বার 

আন মাত্র । 
ভয়ানক অন্নুকরণ কাঁও হইতেছে । 

সাবধান। আবেদনব্পরীকে বিশেষ 
বিবরণের সহিত সাচন্র মুশ্য নিরুপন 
পত্র বিনামুল্যে দেওয়! যায়। ওয়েট 
এগ ওয়াচ মেনুফেকচারিং কোন্পা- 
নির এজেণ্টগণ তাহাদের দায়িত্বে, 
ভান্পতবর্ষ ও এপ্রদেশের সকল স্থানে 
ভেলুপেয়েবেল পাশেলে পাঠাইয়া 
থাকেন । 

৭ নং “লিয়ন্স রেপ, বন্থলিকাতা, 

ওয়েষ্ট, এও ওয়াচ কোর্পানি ২৫ নং 
রেম্পাট রে! বৌস্বাই সহর । 



বেদব্য ব্যাসের র প্রার্থনা । ). 
বদামস্তে কথা জননি 1. নিরটির | 
ন ধাত। নাগীশো হরিরণি নতে বেক পরমম্ । 

তথাপিত্বততি্ঘ খরয়তি চান্মকমসিতে !. 

তদেতৎ কমতব্যং ন ন খলু পশুরোধঃ টি, 

কা পারেন না, ২১ দি ্  ০৮ না র্ ছা 

সে দেবগণেরও অজ্দেয়, 'অবোধ্য: মহি্গার কঃ চলল কা রি 
করিব কিন্ত মা! আমার, ত টি রা গাম 

গ্ুপগানে সর্ব্বছ! সত ৃ  মি 
তি বিবন্ত হওয়। উচিত নম । । অভৰ । এ সাগর 



টু লেদব্যান. 4) 
১ 

শি ঘ রি 

আমরা নিরেট যূর্খ তাহাই নিজের ছংসাহ্সের উপর নির্ভর করিয়! 
এই ঘোর ধলিধুগে কলিন্বোগগ্রস্ত সংসারে সেই অপার অনস্ত অসীম 

শক্তিকূপিণী মা! ! ভোর জুর্ডেদ্য, হূর্ষোধ্য, ছরধিশম্য মহিন কীর্তন করিস 

তোকে বুঝিতে ও বুঝাইন্তে প্রয়াস পাই । কিন্ত রসনাকে যে* কিছুতেই 
স্থির রাখিতে পারি না। মে রসনী মা তোর গুণ কীর্তন প্রয়াসী তাহাকে 
সংঘত করি কোন সাহসে ? তাহাই, অক্ষম বুঝিলেও তাহাকে প্রশস্ত 

দিম! খাকি। 

পূর্ণ পাঁচটী বর্ষ আরা! আপন উচ্ছাসে আপনি উচ্ছসিত 

হইয়া মা'র গাথ। গাহিয়া আসিতেছি। কি গ্াহিয়াছি, তেন গাহিয়াছি, 

তাহা মা'ই জানেন-_-₹-আর জানেন মা'র প্রেমিক-সাধক-সম্তান। মা 
শ্্ংই গীতায় বলিয়াছেন, যে আমি আমার প্রেমিক সাধক দ্বারাই জগ- 

তের যাঁধতীয় 'নৈবেদ্য গ্রহণ করি,যাৰতীয় শ্রোতব্য শ্রবণ করি,দ্রষ্টব্য দর্শন 

করি। আমিই সাধক, সাধকই আমি । আমাতে আর আমার ভক্ততে 

কোন প্রভেদ নাই । সুতরাং আমাদেষ তান-লয-বিভিন গাওআা মাথ 
কর্ণগোচর হইয়াছে কি না ভাহ। বুঝিতে হইলে আমাদের অগ্থে দেখিতে 
হইবে ঘে মা”র ভক্ত সন্তানকে আমরা পঠিতৃপ্ধ করিতে পারিয়াছি কি ন1। 

মধ্যে মধ্যে পাঠকগণের এক আধখধানি পত্র পাঠে আমাদের সে 

আশার সঞ্চার হ়+-মনে হয় বুনি আমাদের এ ক্ষীণ সঙ্গীত , যার, কর্ণ- 

গোচর হইয়াছে । তবে আমরা মধ্যে মধ্যে এন্প্ পত্রও পাইয়া! থাকি যাহাতে 
পাঠক বেদব্যাসের ভাবের গৃড়তা ও কাঠিন্য জন্য কিছু অন্থযোগ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু সে অন্থযোগের আমরা কোনরূপ প্রতিবিধাক্৯ করিতে 

ইচ্ছা করি না, কৈনন! আমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্যই বঙ্গীয় হিন্দু 
সাধারণের অন্তঃকরণে যাহাতে, ধীশস্তির বুদ্ধি, অস্তঃসারের পরিপুি হয়, 

মনুষ্যত্ব সংগঠিত হয়, মানব আত্মবান হয়, তদপক্ষে চেষ্ঠা করা। অধ্য- 
ঘন,শ্রবণ,শিক্ষা সুমস্তেরই" ক্ষাপুর্বোক্র বিষয় গুলির প্রতিই থাক! উচিত। 

শন এক ছূর্ভেদ্য বিষয় বা ভাব লইয়া আলোড়ন, উদ্বর্তন 'ও রোমস্থন 
৭ করিয়া সেই বিষয় ব ভাবকে যত পরিমাণে সুক্ষ করিতে পারা 
নই পরিমাণে অস্তঃকরণের পরিপুষ্টি হইবে,” অর্থাৎ অন্তঃসারেরে 

ও জহি ততো জাস্ট সঃ এ » 



বৃদ্ধি হইযে, ধীশক্কি পরিপুষ্ট হইবে, মনুষ্যত্ব সংগঠিত হইবে, মাঁনব আত্ম- 
বান হইয়া প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবে এবং সাধারণ মহুয্যের অজ্ঞাত গভ্টার 
তত্ব নকল চিদ্দর্পণে ক্রমশঃ ্থন্দররূপে প্রত্তিভীত হইবে । নচেৎ যাহা! 
জানি, যাহ! বুঝি, যাহা রোচক তাহা! লইয়া চর্ষিতচর্ধণ করান বেদ- 
ব্যাসেরউদ্দেশ্য নহে । বেদব্যাস সাধ্যমত মা”র নিত্য নূতন তত্ব আবিষ্কার 
করিয়া, নূতন ভাবে ভাবুক হইয়।,নৃতন সঙ্গীত রচন। করিয়া পাঠকের অস্তুঃ- 

করণের পরিপুষ্টির জন্য, পাঠকের ক্ষুধার্ত অন্তঃকরণের সুন্দর সুন্দর স্থুথা- 
দ্র সমাবেশ করিয়। দিবেন । বেদব্যাস, রঙ্গিণী নহেন যে, পাঠকের 
রোক করিয়া, পাঠকেরই বুদ্ধি অনুযায়্র প্রবন্ধের, অবতারণা করিয়া, 
কেবল পাঠকের আমোদ বর্ধনে নিজ কর্তব্য অবহেল। করিবেন ? 

পূর্বেই বলি্নাছি বেদব্যাস আপন ছাবে বিভোব্ন। আপন মনে আপন 
ধ্যানে আপনি বিভোর হইয়। বেদব্যাস মা”র মহিম।৷ কীর্তন করিবেন। 
ভক্ত সাধক সে কীর্তন শ্রবণে, নিশ্চই অন্থরাগী হইয়! আত্মকাধ্য সাধন 

করিবেন, ইহাই বেদব্যাসের দুঢ় বিশ্বাস । বেদব্যাস বারবনিত! নহে, নটা 
বা ছু নহে যে পর পরিতুষ্টি*সাধনের জন্য, তাহাদের রোচক করিবার 

জন্য,নানা বিলাস দ্রব্যে বেশবিন্যাস করিয়া! সাধারণের নিকট আল্মবিক্রয় 

করিতে প্রস্তুত হইবে। হিন্দুর বর্তমান বিকৃত কচির আমূল পরিবর্তন 
ঘটাইবার জন্যই বেদব্যাসের জন্ম। অতএব হিন্দ! বর্তমান বৃত্তির 
দাত্র হইয়া তরল চিন্তার আশ্রয় লইও ন1। যাহা'তে অস্তঃকরণের বৃত্তি 
সমূহ স্থগভীর তাবরাশি ধারণ করিয়া সম্যক “পৰিপুষ্টি লাভে ক্ষমতাবান, 

হয় সে পক্ষেই যত্ববান হউন । গভীরতত্বেরে আলোচনা করিতে 
অতর্ণিস করুন । মন যাহাতে অতিগুঢ়তত্বের মধ্যেও" সহজে প্রবেশ লাভে 

সমর্থ হয় তাহার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই* ধাঁশক্কির বৃদ্ধি হইবে, 

অন্তপীরের পরিপুষ্টি হইবে, মনুষ্যত্ব সংগঠিত হইবে, আস্মবাণ হইয়া প্রক্কত 

কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন । 

এপি ০৬০০৮ 



৪ রেদবাস। 

 প্রতিমূর্তিপুজা রহস্য । 
( পুর্ববৎপ্রকাশিতের পর ) 

শিধা ! আপনার উপদেশে, প্রায় সনজ্্র সংশয়ই বিধৌত হইয়াছে ॥ 
কিন্তু একটি বিষয় বুঝিতে পারিলাম না মায়ের দূরত্ব নৈকট্যাদি নাঁই তাহা 
বেশ.বুঝিতে পাৰিয়াছি, যে কোন স্থানে থাকিয়। পৃজাকরিলেই ম1 তাহা 
জানিতে পান ইহাতেও কিছুমাত্র সংশয় নাই, এবং প্রড়িমার মধ্যে 
মায়ের অস্তিত্ব আছে তাহাঁও সত্য, আর মনুষ্য প্রতিমাদির সহিত 

মায়ের প্রতিমার তৃলনা হইতে পারে ন1 তাহাঁও বিশেষরূপে বিদিত 

হইয়াছে । কিন্তু প্রভো।! ব্যবহার যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহ 

আপনার সিদ্ধান্তে; "বিপরীত 1” প্রচলিত ব্যবহার মতে যেন, 
অচেতন প্রতিমারই পুজা করা বিবেচিত হয়। সকলেই যেন পুত্তল- 

কেই মা! বলিষা ডাকে, যেন তাহাকেই সঙ্গর্ধনা করে, পুত্তলের ভালমন্দই 

যেন মায়ের প্রতি আরোপিত করে” সুতরাং পুস্তল পুজা নয় বৃলিয়!. 
কিরুপে বিশ্বাস করিব ! 

আচার্য্য ।-না না। তাহা কখনই মা । ভারতবর্ষের কোন 

ব্যক্তিই তাহা করে না। ভারতের একটি অতি সাধারণ প্রাণীও পুত্তল 
পুজক নহে। পুত্তলকে কেহই জগদন্বা বলে না, তাদৃশ বিশ্বাসও করে না, 
তাহার পূজাও করে না । পুজ্] করে মায়ের, দশন ককে খায়ের, ধ্যামিও গ্রে 

মায়ের, মা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অনুভব করিতে পায় না! প্রযে 
কতকগুলি ছূর্ভাগ্য প্রণীর আবির্ভাব হইস্মাছে,কেবল উহার! ব্যতীত, আর 
কেহই মায়ের দর্শনে বৃঞ্চিত হয় নাঁ। উহারাই জড়, পুত্তলমাত্র দর্শন 

করিয়া মাতৃদর্শনের আনন্দে প্রবঞ্চিত হয়। কিন্তু হিন্দু সম্তানগণ তাহ! 

নহেন। তাঁহারা কেহই পুভ্তলের কোন ধার ধারেন না। তাহারা দৃষ্টি 

প্রসারণ করিলেই পুত্তলের আকার খন্তহিত হইখা যায়। কেবল মায়ের 

আকার মাই তাহাদ্দিগের ন্রন্-গৃছের অতিথি হইয়। থাকে । 
শিষ্য । আমি সামান্তজ্ঞানে, এ কথার রহস্কু ভে? করিতে প্রারি নাই । 

ইহা যেন দৃষ্টি বিরুদ্ধ পিক্ান্ত বণিক বিবেচনা হইতেছে: ভূ্পিরি অর খ 



বেদব্যাস। « ৫ 

পূর্বক একটু বিশদ করিয়৷ বুঝাইয়া৷ দেন। জড় গ্রতিমাকার ফি কোন 

. পূজকের নয়ন গোচর না হয়, তাহার সহিত ষদ্দি উপাঁসকের  ধ্যানজ্ঞানেস্ 
কোন.সংশ্রব না থাকে, উপাসক মাত্রেই যর্দি'জড় প্রতিমাংশ বাদ দিয়! 

মায়ের রূপেরই দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান মনন করে, তৰে যদৃচ্ছাক্রমে যেখানে: 
সেখানেঞসাধারণ মৃৎ্পিগাদিতে মায়ের পুজ। না করিয়া, মায়ের মূর্তির 
স্থায় প্রতিমূর্তি গঠন করে কেন ? ম! সর্ধত্র মমভাবে বিদ্যমান! রহিয়াছেন, 

তাহার আকার প্রকার এশ্বর্য মহিমাদি ও সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে, স্থতরাং 
যথেচ্ছ ক্রমে সকলশ্থানেই মায়ের পুজা কর! ফায়। কিন্তু তাহা না করিয়া 
মৃত্তিকার দ্বার! হস্ত পদাদ্দি অবয়ব গঠন করান্ন উদ্দেশ্য কি? এ সকল হম্ত 

পদার্দিকে যদ্দিৎ মায়ের হস্ত পদাদি না বল! হয়, কিম্বা না, ভাব! হয়, তবে 
উহ! নির্মাণ করায় কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় ন।৭ পুস্তলের করচরণাদিকে 
মায়ের করচরণ বলিয়া ধরিয়া লয় বলিক্সাই, এুত্তল-নিম্বাণের আবশ্তকত! 

বিবেচনা হয়। প্র*সত ব্যাবহারও ইহারই আহ্ুকুল্যে প্রমাণ করিয়! 
দেয়। পুজাকালে, পুস্তলের পায়েই পাদোদক দান করিক্না থাকে, অর্থও 
ঈুত্তলেত্বই মন্তকে সমর্পিত হয়, আচমনীয় এবং মধুপর্ক তাহারই মুখস্থান 
লক্ষ্য করিয়া প্রদত হয়, গন্ধ চন্দন, পুষ্পাভরণ, পত্রাদিও পুত্তলের যথা! 
নিয়মিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত ও বিস্তস্ত হইয়া থাকে । অতএব প্ুত্তলকেই 

ম! ভাবিয়া, এবং তাহার জড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গুলিকেই মায়ের অঙ্গ প্রত্য- 

লাদিরুপে ভ্রান্তি বিশ্বঃস করিয়া জড় পুত্তলৈর অর্চন! করাই সপ্রমাণ হয়। 

জড় পুতলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যদি মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস না 

থাকে, তাহাকে ই যর্দি মা! বলিয়া! ন। দেখে, পুতুল যদ্দি অন্যান্য সাধারণ 

দ্রব্যের শ্্যায়, মায়ের অধিষ্ঠান স্থান মাত্র বলিয়া নিশ্চিত হয, তবে উত্ত 

নিয়মের ব্যতিক্রমে পুজা করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না, পুতুলের 

অঙ্গ প্রতাঙ্গের বিপরীত ক্রমে মায়ের অন্গপ্রত্যঙ্গের পুজা বা পরিকর্াদি- 
করলেও, বোধ হয়, কোনই হানি হয় ন/। আপনিই সিদ্ধান্ত কনিয়াছেন 
যে, “ম। সর্বত্রই সর্বারয়ব, সর্বমহিমা ও» সর্বোরুর্ধ্যাদির* সহিত সমভাবে 
বিরাজ করিতেছেন” স্ুম্তরাং পুত্তলের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেই 

সব্বাবয়বা দির্বিশিষ্টা» পরিপূর্ণ! মায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার 



ডি বেদব্যান। 

পদদেশেও ম। হত্তপদাদি সমস্ত অবন্ববাস্থিতা হইফা দেদীপ্যমানা আছেন, 
গ্রত্যেক হন্তে এবং হন্তাঙ্ুলীভেও ম] সর্ধাবস্ববিশিষ্টা, ইইয়া বিরাজ 

করিতেছেন, এবং মুখ নাসিফাদি প্রত্যেক অবরবেই ম! এ্ররূপে, অবস্থিতি 
করিতেছেন। অতএব, প্রতিমার কেবল পদদেশেও মায়ের করচরণ মৃস্ত- 
কাদি সমস্ত্র অঙ্গের উপহার দেওয়া যাইতে পারে, এবং কেবল মুক্প্রদেশেও 
মায়ের পাদদোদকাদি . সব্বাজের উপকরণ দেওয়া যাইতে পারে । কিন্ত 

তাহা বোধ হয় কেহ কখনও করেন. না, পুত্তলের অক্কানুক্রমেই মায়ের 
অঙ্গের উপহার প্রদত্ত হুইয়! থাকে । স্থতরাং জড়ু পুজাই সপ্রমাঁণহইতেছে.; 
অথচ আপনি প্রতিজ্ঞার ন্যাক প্রকাশ করিতেছেন,“ভারতের একটি হিন্টুও 
শুত্তল পুজক নছে।” সুতরাং আমার হৃদর অতিশয় সমটলোড়িত হই- 
স্াছে। আপনি কপ শ্রকাশে এই ছুর্নিবার: সন্দেহ অপন্োদন করুন ।. 

আচার্খঃ। বৎস! তোমার, সাব্বগর্ভ সংশরাবলী: শুনিতে পাইয়া! পরম 

ভৃত্ডিলাভ' করিলাম । আমি, যথাশক্কি ইহার মীমংসার চেষ্টা, করিতেছি । 
তুমি শ্রদ্ধা, সহকারে অভিনিরিষ্ট হইক়! শ্রবণ করিবে. ঁ 

তোমার এই প্রসঙ্গের সংশয়়াবলাঁ হইতে আমি চারিফিতগ্শ্নের 

'নিক্ষাসন করিলাম। তুমি ভাবিয়। .দেখ, তোমার. অভিপ্রাকাহুরূপ 

হইয়াছেখ্কি না। 
১ম। পুন্ধলের বদি কেহ ূ্জার্ছনা না৷ করেন তবে, যে ফোন আধা. 

রেই সর্কব্যাপিকা মারের আরার্ধন! ন! করা হয় কর্ন । ক 
২য়। উপাস্ক দৃষ্টি করিবেন পুস্তলের প্রতি, অথচ পুত্তলের আকার 

প্রকার এবং রূপাদ্ধি তাহার, নয়ন গোচর হইবে না, ভিসি সমাছনী নানের 

রূপই সন্দর্শন করিবেন ইহা! কিরূপে সঙ্গত হয়। 
৩য়। বদি সুগ্নয়াদি মুর্তি কেহ না দেখিতে পানে আর তাহার পুজাও 

না করেন তাহ! হইলে পুত্তলের, প্রয়োজন কি । 
৪র্খ। পুত্তলের করচরণাদি 'ঙ্গপ্রত্যক্কে পাদ্যে অর্থযার্দি সমর্পণ করি- 

যাই সকলে অর্চনা করেন, অথচ. তাহা। পুত্তলের পুজ। নহে একথা কিনধগে 

বিশ্বাস করা যায়৷ 
কেমন, এই চারিটিইত তোমার অিমত-_সাঁর প্রশ্ন? 



বেদব্যাস। ণ 

শিষ্য । আজ্ঞা, হ্যা, এই কএকটি বিষয়ই আমার নার জিজ্ঞাসা । 

আচার্য্য ॥ তবে-শ্রবণ কর, আমি বঘাঁক্রমে এক একটির মীমাংস! 
করিতেছি । | 

প্রথম প্রশ্নের মীমাংস 

নিরীলীর৮,১১১৭ব লনা 
হইলাম । ভুমি,হিন্দুবংশে,বিশেষ ত্রাঙ্গণ কুলে জন্গ্রহণ করিয়। যে,এপর্য্যস্ত 
হিন্দুর প্রাত্যহিক উপাসনাটিও দেখিতে পাও'নাই ইহা। নিতাত্তই শোচনীয় 
বিরয় ! হিন্লুগণ বারমাস মধ্যে অতি অল্প দিনই প্রতিমুর্তির উপরে মায়ের 
পুজ। করিরা”থাকেন। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত দিনেই জল,সৃ্ডিকা ঘেট) পাষাণ 
(সালগ্রামশিল। ) এবং বাণ লিঙ্গাদি) পুষ্প, “চন্দন বা বৃক্ষার্দির উপরে 
মান্সের পূজ। করিয়! থাকেন। হিন্দু পূজা শা! করেন এমত স্থান অতি 

অল্পই থাকিতে পারে । মাকে সর্বব্যাপিক! রূপে জানেন বলিয়াই হিন্দুগণ 
, এইরূপ অগ্চন! করিতে পারেন এবং করেন । ইহা আর কোন সম্প্রদাক্সে 
' যারেওনা। করেওনা । তবে তুমি,এইরূপ সাধারণ পুজা স্থল খাকিতে,আবার 

প্রতিমুর্তি নিম্মীণের শ্রয়োজন কি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে করিতে পার। 
কিন্ত সে বিষয় আমি তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসার সঙ্গেই উপস্থিতণ্করিব ॥. 

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাহস। 4 

আচার্য্য । এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের, বিষয় বলিব") প্রথমে তুমি আমার একটি 
প্রশ্নের উত্তর করিয়া বুঝাই দেও। এ বেগঙ্গাঙ্গান পথে, অশ্ব বৃক্ষটির 
তলেএএকটি স্ত্রীলোক দেখাযাইতেছে .ইনি কি নিমিত্ত প্রান্স একঘণ্টা. 
কাল পর্য্যত্ত ওখানে দীড়াইয়াআছেন জানিরা আইস দেখি ? | 

শিষ্য “যে আজ্ঞা” বলিয়া, ধীরে ধীরে. সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন, একটি স্থবিরা। আধ্যগেহিনী নিস্তব্ধভাবে সকুস্তকক্ষে দণ্ডায়- 
মানা । সেখানে অনেক দিন যাবৎ “বারএয়ারি” পুজা হইয়া গিয়াছে । 
মুল দেবতার প্রতিমুন্তির নিরঞ্রন হুইয়াছে; কিন্তু তাহার সমভিব্যাহারের 
কয়েকটি অপুজিত বালকবাপিকার পুতুল, দর্শন গ্রমোঁদের নিমিত, যথাযথ 
সজ্জিত করিয়! রাখা ভ্ইগ্লাছে। স্থবির! নারীটি তাহার একটির প্রতি অনিষেষ 
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থর 

ন্্রনে দৃষ্টি করিয়। স্থির ভাবে দাঁড়াইন়্া আছেন । তাহার সজল নয়ন- 

স্বয়ের বক্ষে যেন হ্ষেহের তরঙ্গলহুরী উদগীর্ণ হইতেছে, বেগবান্ আগ্রহের 
গ্রবাহ যেন বাঁশি রাশি বিসর্পিত হইয়া মুর্তিটিকে ভূবাইয়া ফেলিয়াছে। 
তাহার হৃদয়ের প্রেমাকর্ষণই যেন প্রবলতর হইয়া যুক্তিটিকে একস্থান্ন স্থির- 
ভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে। অশ্রধারাপ্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল ভ্রব করিয়াছে, 
নির্শল আনন্দের প্রভা যেন শোকের কলক্কে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, মুখ: 
মণ্ডলে যেন অভাবের ভাব আর ভাবের ভাব-_ঘেন প্রাপ্তির ভাব আর 

প্রাপ্তির ভাব__যুগপৎ সমুপস্থিত হইয়। ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে,তরল 
মেঘষাঁলা সমারৃত সন্ধ্যাকাশে যেন পূর্ণশশীর প্রভামাল! মিশ্রিতা হইয়াছে। 
স্থবিরার অন্য দৃষ্টি নাই, প্লান্য মন নাই, অন্য জ্ঞানও নাই। তাহার 
সম ইন্দ্রিয়, সমক্ত অস্তঃকরণ এবং সমস্ত আত্মা ও দেহ যেন প্র মৃত্তি- 

'টিতে সমর্পিত হইয়া অচেতনমুন্িট চেতন] হইয়াছে, এবং পুত্তলের জড়তা! 
গুণ স্থবিরাক্ন বিনিময় প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি জড় মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া 
আছেন। এই অবস্থায় থাকিয়া,বিকার প্রাপ্ত যোগীর ন্যায়,অতি মৃছপ্যরে 
ধীরে ধীরে পুত্তলের সহিত ছুই একটি স্নেহমাখা আলাপ সম্ভাষণ করিতে- 

ছেন। শিষ্যু, এই ঘটনা। দেখিখা ক্ষণকাল বিশ্ময়ন্তিমিত ও কর্তব্যবিষুঢ় 
হইলেন॥ অনন্তর, গুরুর আদেশমতে অতি সম্মানের সহিত 

ধীরে ধীরে মৃছভাবে জিজ্ঞাসা করিঠলন | ৃ 

জিজ্ঞান্থ ।-__মা গো! আমাকে আপনি সন্তান সপ্ূপে গ্রহণ করুন ! 

আমি একটি বিষয় জানিবার নিমিত্ত আপনার সমীপবর্তী হইফ়াছিলাম, 

.এখন আপনার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও প্রবলতর িজ্ঞা- 

সোৎস্ুক হুইয়াছি । গলা! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ অবস্থায় দাড়াইয়া 

রহিয়াছেন, আপনি কে ? কোন বাধা না খাঁকিলে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া 

প্রকাশ করিলেই আমি পূর্ণাভিলাষ হট্য়া! প্রতিনিবৃত্ত হইব। 
এইক্ূপ তিন চারবার বলিলে,, স্থবিরার শ্রবণদ্বার উদবাটিত হইল, 

তাহার হৃদয় এবং নয়ন এ পুণ্তল হইতে প্রতিনিবৃত হইল । তখন অর্ধাব- 

গুটিতা হইয়া জিজ্ঞান্থকে বলিলেন । 

স্থবির । বাবা! আমি একজন হতভাঁগিনী নারী। এই গ্রামবাসী 
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শ্ল ০ 

সর্বপূজনীয় অধ্যাপক মহাশয় আমার পরম গুরু । আমি এই গঙ্গা 

স্নান হইতে আসিয়। আমার ভবানন্দকে দেখিতেডিলাঁম, এবং তুই, একটি * 

মনের কথা বলিতেছিলাম। এখন কর্তার আহ্তিকের সমর হুইল, বাড়ী 

চলিলাম। 

জিজ্ঞান্। মা! আপনার ভবান্তন্দ কোথ! ? 

এই কথার অর্ধ শ্রবণ মাত্রে, পণ্ডিত পত্ীর হৃদয় উদ্বেলিত হুইয়! 
উঠিল, প্রাণ আকুল হইল, নরনদ্বয় অশ্রন্বারা আবিলীকৃত হইল, গওস্থল 

আর্র হইয়া! গেল। এবং বলিতে লাগিলেন। 

স্ববিরা । বাবা! আজ ছয় মাস বাবৎ ভবানন্দ, পাঁচ বৎসরের হইয়া, 
এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,দারুণ শমন আমার ভবানন্দকে 

সহিতে পারিল না । এইযে, গৃহের উত্তর ভাগে বাঁলকের পুত্বলটি দেখি- 
তেছ, ইহা! ঠিক আমার ভবর অনুরূপ ৷ তাকাইলে, যেন আমার ভবানন্দ- 

কেই গড়িয়া! রাখিক্সাছে বলিক্না মনে হয়, যেন আমার ভবানন্দই বসিয়! 

রহিষ্কাছে। তাই যেতে আস্তে ইহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই আমার ভৰ 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। এই পুত্ভল আমার জাগ্রত ভব হইয়া পড়ে 

তব আমার চাঁদমুখে হাসিয়া হাসিয়া কখা বলিতে খাচক। ছাহ এখানে 

সময়ে সময়ে দাড়াইয়া খাঁকি। 

এই বলিয়া পুনর্বার পু্তলের প্রতি দুষ্টিপাত করিয়া বিহ্বল! হইলেন । 
উরু একস 

ৰং আচার্য্যের নিকট পুনরুপস্থিত হইয়া সারা সমস্ত বিষয় 
৯ | 

আচার্ধ্য। কেমন, বাবা! রনির দ্বার €ভাঁমার কিছু শিক্ষা 

হইয়াছে কি? 
শিষ্য । না, প্রভু! আমিত বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি নাই! উহাতে 

আমার আলোচিত বিষয্ের কিছু শিক্ষা হইতে পারে কি ন! তাহাওত 

আমি চিত্ত করি নাই! , 

'আচাধ্য । স্থবির! দেবীর তবানন্দ-দর্শন ঘটনার ভ্তামস। আমাদের 
মানের দর্শন ঘটন! সম্ভবপর হইতে পারে কি না? 
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শিব্য। আজ্ঞা না, তাহ! কিনূপে 14 
আচার্য । ইনি পুত্ধল-বালকের প্রতি দৃক্িপাত করিয়া ভবানন্দ দর্শন 

: করিলেন কিরপে ? 

.£ শিষ্য । কিরূপে করিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারিব;কি না জানি না | 
তবে যাহা বিবেচনা হয়, তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিষ্তেছি। 

-তবানন্দের আক্কৃতিটি অক্ষুপ্নন্ূপে মা ঠাকুরাণীর হৃদয়পটে অস্ষিত 
 স্সহিয়াছে। এখন গর প্রতিকৃতি দর্শনমাত্রেই তাহার স্ষ রণ হইয়াছে । 

_. খ্আচার্ধয । তৎপর ? * | 
শিষ্য । তৎপর আর ঝলিতে পারি না, আপনিই অহুগ্রহ পূর্বক 

: বুঝাইয়া দিন। 

আচাধ্য। তৎপর গবাননের আঁকার পরিস্ফ,রিত-হইয়া ইহণর হৃদয় 
: এবং নয়ন পরস্পরে পরস্পরের অনুপাতী হইয়া ষেন এক হইয়া গিয়াছিল। 

_ সুতরাং উ্তয়েব ক্রিক্না এবং বিষয়ও যেন একই হইক্সা প্রকাশ পাইতেছিল । 
ইহার হৃদয়ের বিষর ছিল ভবানন্দ এবং নয়নের বিষয় ছিল ভবানন্দের, 
প্রতিকৃতি এঁ পুলটার আকার । আর মনের ক্রিয়া হইল তবাননের 
আকৃতির উদদশীন্লণ করিয়া চক্ষুর নিকটে সমর্পণ করা, এবং চক্ষুর ক্রিয়া 

হইল প্রতিমূর্তি পুত্তলের আকার উদ্ভাসিত করিয়া মনের নিকট সমর্পণ 
করা । এতছুভয় বিষয় এবং উভর়বিধ ক্রিয়্াই যেন এক হইয়া গিরাছিল। 
নয়নধারাবাহীক্রমে বাহির হইতে পুত্তলের র্ূপাঁদি লইয়া মনের: 
নিকট ধাইতেছিল, মনও ভবানন্দের আকার লইয়! নয়নের নিকট 
যাইতেছিল। এইবূপে উভয়ের আহুকূল্ে উভয়ের একত্ব ঘটনা] হইয়া 
গিগ্নাছিল। নুতরাং, পুত্তলের আকার আর ভবানন্দের আকারও 
মিশাইয়! গি্না এক হইয়াছিল। নয়ন যাহ! দেখিতেছিল তাহার 
মধ্যেও ভবানন্দের আকার মিশ্রিত রহিয়াছিল, আবার মন যাহা দেখিতে- 

ছিল তাহাতেও পুততলের আকার “মিশ্রিত প্লহিষ়াছিল। নুতরাং এই 

. অবস্থায় ইহার চক্ষু ভবানন্দ আর পুহগ এতছভয়ই দেখিতেছিল, মনও 
ৃ্ বানন্দ আর পুসতল্ই দর্শন করিতেছিল। :ঙ | 
৮ , অবশেষে মনের বল বৃদ্ধি গাইল । কারণ মনই সমস্ত ইয়ে নিখোকা, 
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মনের: অধীন হই, মনের ইচ্ছাছসারেই সমস্ত ইন্রিরের ক্যা হইয়া থাকে, 
কিন্ত মনের ক্রিয়া ইন্জিয়ের নিয়োগাধীন নহে - অতএব কেবল নয়নে 
জ্রিয়ের বিষয় পুত্তলের রূপ নয়নের আকৃতির মধ্যে ভুবিয়া গিয়া অস্তরিত, 

' ভ্ইল। স্কৃতরাং চক্ষুও কেবল ভবানন্দই দর্শন. করিতে লাগিল । পুত্তলের, 

আকারের মধ্যে ভবানন্দের আকার হইতে বিভিন্নরূপ বা! বিরুদ্ধরূপ যে 
সকল জড়ভাবাদি ছিল. তাহা চক্ষুর আড়ালে পড়িল। চক্ষুর নিকট, তখন 
গুন্তল চেতন"ভবানন্দ হইয়া পড়িল ।. মন যে রূপের স্থাপন করিয়াছে 
কেবল সেইরূপ--সেই চেতন ভবানন্দ মাত্রই-_নয়নের ক্রোড়ে বিরাজ 
করিতে লাগিল»। ঠিক এইরূপ অবস্থায়ই ইনি তবানদের আলন্দে পুল- 

কিতা হইয়া উহাকে সন্গেহ' বাক্যাদিরপ্প্রর়োগ করিমাছিলেন । 

কথাটা না বুঝিয় থাকত, আর একটুক কিখিদ করা যাইতেছে । স্থবিরা 
দেবী, বে পুন্তলকে তাহার পু বলিয়া দেখিতেছিলেন তাহাতে আ.শিক 

বিরুদ্ধ ছুই জাতীয় ধর্ম আছে। এক উহার আকার প্রকার টদর্ঘ্য,প্রশস্ততা.. 
গু বর্ণাদি? দ্বিতীয়, মৃগ্ময়ত্ব জড়খাদি। তগ্মধ্যে উহার প্রথম জাত্তীয়-গুণ 
গুলি হয়ত ইহার পুজ ভকানন্দের ঠিক স্ুশ হইতে. পারে; স্থতরাত. 
ওগুলিকে ভবানন্দের গুণ বলিয়াই বলা যাইতে পারে । কারণ ভ্বানদ্দেও 
ঠিক এ সকল গুণ ছিল। আর এ দ্বিতীয় জাতীর গুণগুলি কেবল পুন্- 
লের, উহা গবানন্দেরু নুহে, ভবানন্দের খ্মগ্য়ভাব জড়ভাবাদি ছিল 'ন!। 

স্বতরাং বলা বাহুল্য যে, উদ্ত উভয়বিধ দৃশ্যের মধ্যে কেবল পুতণের গুথ- 

গুলি উহীর কেবলমাত্র নয়নের টুশ্য,আর উহাতে ভবানন্দের যে গুণগুপি 
আছে তাঁহা উহার নয়ন এবং মন এতদ্ভয়ের দৃশ্য। "তন্মধ্যে তুমি যে 
অবস্থায় উহাকে দেখিয়াছিলে তথন,.উহণার নয়নে কেবল এ ভবাননের; 
গপগুলিই প্রকাশ. পাইতেছিল, এবং কেবল পুহলের _গুণগুশি টা রঃ 

হুইয়াঁছিল। তাই বলিয়াছি ফে পুত্তল উহার দৃষ্টির অগ্রোচর হহল।. 
কিন্ত তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে যে, এ জলের নিও জড় ৃমর-. 

ত্বা্দি যে কখনও একবারও কিছুমাত্র উহণর নরনক্ষে অধিকার করিতে... 

ছিলনা তাহা নহে। থাকত! থাকিক্া! একএকবার উহারাও ্া 
সামান্য মাত্রায় করিত কিধিৎ, পরিস্ক,রিত হইত।  বখন এীন্ধপ হইত 
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উন উর আঁনক্দোয়- স্রতিষন্থী নিষ্াকুণ শোকের  উত্থীপন হইভ। 
জাবের মধ্যে অভাব কানিষা আগিত, চজপ্রুজ-মেহ্াবৃতা “হইত +: তাই, 

ইসি আনক এবং, শোক এতহৃতনের ক্গণ দেখিয়াছিত/1বং অত্তাব 
9 ভরের বিরহ দেখিয়াছিলে ( পরে খন তোমার বাংক্াক স্বাস্তার উদার 

. চঘ অন্যদিকে আসিল, তখন নক্ন "“এক'কী খাকিল, এবং কেবল নিজের 

বির সেই অভ সৃশ্স্া্ষি মাই দেখিতে লাগি, কা খহি- 

বি বাীলিয়াদেলক ইহাই উ রা নব ঘট কেমন, লব 
সা 

২ শিব্য ।_আজা! হ্যা, আছি বখোচিত ভৃথপী্াছি।. নি 
'প্রন্জীবিত বিবস্বের কি সহায়তা, হইল তাহা বুঝিতে পাঁরিলেই চরি- 
তার্ধ হই।, 

আচার্য্য । তুমি বুঝিতে পারিবে, কি না তার আমার ক্ষমতারীন। 

“বহে; তাহা মায়ের স্কপা আর অক্কগার অধষ্টম।. মান্সের গনুগ্রহ্ 

₹ইলেই তাহার. রহস্য ভেদ করিতে পাইকে।. খ্মতএব তীহার প্রতি, 
শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, মনোনিবেশ পূর্বক শুনিতে থাক । 

. প্রস্তাবিত স্থলে, যদিও ঠিক সর্্বাংশেই উক্ত দৃকীজের পারা রা 
মা সত্য » কারণ উভয় স্থলের অনেকাংশেই পার্থক্য:ও বিসদৃশ্ত কইছে । 
গুল আর অবাননদের ফের সম বর প্রতিমার সেইরপ বনদধ বহে 

পত্তন বাহির সামগ্রী-বাহিরেই থাকে.আর তবানক্ের মুর্তি উহার .মনের 

মধ্যে অবস্থিতি করে, বাহিরের পুলের. মধ্যে কেবল, তাহার মিথ্যা. কল্পনা, 

আঁ) 'স্বরানন্দ ব্য তখন বিদ্য্ানই নাই,__মনেওনাহি, বাহিরেও, 

"স্কাই: ৃতরাং পুলের. সহিত তাহার, মিথ্যা; পরিকল্পনা. সন্ধ. যাঁর, 
"কিনব এই শ্যাম প্রতিম! আর মায়ের যেইরাপ: বন্ধ নছে 1. যাঁয়ের. আকার, 
. এই শ্যামা প্রতিমার অত্র খার্কিরেও সত্যসত্যই বিল্াঙ্গ “করিতেছে, মা. 
এখানে দণারধাবা জহির আবাস সাধকের ক্ষেত্রেও, মা. ত্যসত্যই 

এ পারদ ॥ রা শু্তলের যধ্যে মানের মিথ্যা করনা, হইল না, এবং 

তিলের সহিত, দায়ের াদাকাধের, তাঁর অথবা তাঙগাক্মে সই বলিতে, 
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পারা হায়? খাতএব থা একগকার,ন্_ বা, কথা 
প্বরণ বাঁখিরাবএখন. প্রকৃত-বিবয় গুন... | 

* কথিত ছুটতে স্বায়া,একথাটি বোধ হয়, ভুমি বেশ বুঝিতে প্রানিস্াছ 
বে পুলের পতি দুই করিব! থাকিবে অথচ গুতলের জড়তব, মৃশ্বরহাছি 
গুণ তাঁহার চক্ষে পতিত্ত হইবে না এরূপ. ঘটা ছুটিতে পারে; বেদম, রর 
বটে তো রা ূ 

:- শিষ্য. আতা হা তাহা বুঝিয়াছি, এখন তাহার পর হইতে বনু ॥ 
আচার্ধ্য.। এই স্থবিয়ার তবাননা ভাবটিকে তুমি তানতি জ্ঞান বলিয়া 

বিশ্বায করিও না। জ্রান্তিজ্ঞানের কতক লক্ষণ এখামে আছে. বটে .কিন্ত 
বাস্তবিক ' ইহা ভ্রান্তি নহে। শাম ইঞ্তাকে “বিকলকান” বনে.। বরা. 
গ্ররুততত্ব বুঝিরা শুনির। বদি অন্যরূপ করনা করিস! জয় ভাহারই নাষা 
বিকল্পন্ঞান। এখানে পুতলের কি পুতলত্ব জানিরা. গুনিয়াই খর স্ত্রীলোকটি. 
উহাকে দিজের ইচ্ছায় ভবাদনা রূপে করনা, করিয়া, লইয়াছেন, এজন্য ইঞা। . 
বিকরন্ঞান হইল।, বন্তর গ্রক্কত তত্ব না জানিবার বঙ্গি প্রথম হইতেই. 
অন্যরপে ধারণ! করিয়াঃবয়.তাহার নাম ভ্রাস্তিজ্ঞান।: যেমদ রঙ্জুকে না. 
জানিয়া তাহাকে সর্প বলিয়া! ধারণা 'কর। ইত্যাদি, অতএব, স্থৃবিক্ারী 

শরাস্তিজঞান হয় নাই। ত্রাস্তিজান হইলে উহা ছৃষ্টাত স্থলে উপদীভ হইজ্ডে. 

পাত্রে না, ইহা প্রাণ, রাখিও 1 এখমপ্রন্কত,বিষর শ্রবগঝর। 
| ভবানলের, প্রততিসর্তির পুস্তলের, যধ্যে "হই জাতীয়: রুপাদি: ছেখি, 

াছ ইহা. পু্ই, বর্ণিত. হইয়াছে। মারের, প্রতিমূর্তি, ময় কিনতু 
€কবধ ছুই জাতীয়. রপাদি নহে, ইহাতে তিন প্রকারের. ৪য়পাদি, গগ, 

আছে। এক, পুঝলের মুখযত্ব অড়ুতাদি ১ হত মীরের, আকার গ্রকাঙগ, 
 রূপাদির সমৃশ রপাছি? 'ততীর, যায়েজ গ্রক্কত নিজয়পানি |. মা সর্ব 
যছিযা এরথ্্যাদিয়। সহিত সর্বাত, যম্ভাবে বিরাজ করিতেছেন, এনিব 
ধার ও বিঃদে মি হয়ছে) 
০ ড় মৃগরতবাদিরাসহিত বারের কিছুনা সাই 
১. লামৃশ্যাদিও নাই ।+ উহা মায়ের, অসম্প্ভ, উহ প্লে, নিক 

পা নে সী প্রকাশক; সাকার, হয: পয়াদি, বক বং 
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অঙ্গের রূপাঁদি বাহ। কিছু আছে' তাহার সহিত. মায়ের সম্বন্ধ আছে। 
তাহা মায়ের আকারের স্বশি। অতএৰ উহা মায়ের অসম্প্ক্তরূপে 

পুত্বলের ধর্ম নহে, কিন্ত সম্পৃক্ত কা সম্বদ্ধরপে। আর তৃতীম্বটার 

সহিত পুত্তলের নিজত্ব রূপে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। উহা! পুলের, মধ্যো 
থাকিলেও মায়ের নিজের ধর্ম. * 

_ এখন ঘটনার যোজনা করিয়া লও। সাধক যখন প্রতিষা নিকটে 
ফরিক্া মায়ের অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন প্রতিমা, দিকেই 
দৃষ্টি করিয়! থাকেন । কেবল তখন কেন, উপাসনার আদ্যোগাত্তই গ্তাহার, 
ষ্টি প্রতিমাতেই নিপতিত হয়। এবং প্রতিষার নিজগুণ স্ৃশ্নরত্ব 
জড়ত্বাদি আর মায়ের সদৃশ আকার গ্রকারাদির দর্শন হইতে থাকে, 
তাহার নয়নগোলকে: অধন কেবল তাহাই প্রতিফলিত, হয়। নয়নও, 

তখন সেই পৌত্তলিক আকার প্রকারই মনের নিকটে: সমর্পণ করে । 
সর্ব বিষয়ের পরীক্ষক, নর্ধবিষয়ের সন্কল্নক ও বিকল্পক মন. মহাশয়ের 
আজ গ্রতিপালনের নিমিত্ত, তাঁহার ইঙ্গিত পালন হুইল কি না, তাহা : 
পরীক্ষা করার নিমিভ তাঁহার নিকট উপনীত কুরে । মন, ভৃত্য প্রদস্ত 
উপহার প্রাঞ্চ হইয়া, তাহার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন 
তাহার নির্ষের নিকট ফে মায়ের প্রকৃত মূর্তি, মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমা 

বিরাজ করিতেছে তাহা আনিয়া! নয়নের নিকটে উপস্থিত করেন,এবং নৃয়ন, 
ৃ প্রদত্ত ছবির সহিত তুলনা করিয়! থাকেন,দেখেন তুলনায় উভয়ের নিতান্ত | 
অনৈক্য, নিতান্ত বিসদৃশতা । তাহার নিজের নিকটে আনন্দমী 
চৈতন্যবতী জাগ্রতীমা বিরাজ করিতেছেন । আর চক্ষুর প্রদত্ত বিশ্বটী 
তাহ! নহে। উহা! নিতান্ত জঘন্য, উহ! মৃগ্নর জড়ভাঁব প্রকাশক,এবং মায়ের 
সদৃশ .কতকগুলি আকার প্রকারের অভিব্যঞ্জক, কিন্তু সত্য মায়ের বিশ্ব 

নহে! ইহা দেখিয়া ভুতের উপর নানাবিধ তক্জ্বন গর্জন করিয়া মায়ের, 
প্রক্কত মূর্তিটি তাহাকে দিরা পরীক্ষা পূর্ব্বক মায়ের যথার্থ মূর্তির ছবি, 
আমিবারনিমিত্ত পুনর্ধীর নয়নকে €প্ররণ করেন.। 
নয়ন পগ্রতুর আজ্ঞা প্রণোদিত হইয়া, প্রতু্ধ নিগ্রহে উত্তেজিত হইয়, : 

: পুনর্ধার নাকের পুত্বল প্রতিমুর্তির নিকট উপস্থিত হয়, এবং অতি অভিনি” 
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কি 

ঘেশ ও প্রযত্র সহকারে পুন্তল হইতে মায়ের প্রকৃত রূপ বাছাই করির। 

চুণিম্বা লইবার চেষ্ট| করিতে থাকে। কিন্ত প্রথমেই তাহার ফল লাভ করিতে 

পারে না। এবারও সেই জড়তাময় ভাব আসিয়াই উপস্থিত হয়। 

ক্রমে আরও তীব্রতর আগ্রহ সহকারে মায়ের প্রকৃত রূপের অন্বেষণ 
করিতে থাকে, প্রতিমার প্রতি অণুতে অভিনিবিষ্ট ও অনুপ্রবিষ্ট হয়। 
কিন্ত এবারও প্রকৃত ফ্ল লাভ হয় না। প্রতুযুত ভহার জড়ত। 

 সম্পর্কাধীন পপ্রতু প্রদত্ত মায়ের সেই প্রক্কত আদর্শটিও মলিন হুহয়! পড়ে ।. 
মায়ের প্রক্কত ছবিও যেন জড়াকার হইয়া আইসে। নয়ন সেই প্রক্কত 

ছবি ভুলিয়া যায়। সুতরাং বিশেষ . পরীক্ষা করিতে না পারিয়া! উত্তক্ন 

বিমিশ্রিত অপরিস্ফ,ট-প্রায় সেই জড়াকারকেই লইয়। গিয়া এবারও মনের 
নিকট উপনীত করে । মন মহাশয় এবারও ভূতটকে অক্ৃতকাধ্য জানিয়। 

নিগ্রহান্গ্রহ সহকারে, স্বয়ং চক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাতে মায়ের প্রকৃত ছবিখানি 

ধরিয়া.তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ রূপে অগ্রসর হয়েন ৷ তখন নয়ন আর মন 
“যেন এক হুইন়্া যায়, উতয্বের প্রার্থক্য অস্থভব করা যায় ন1। 

এবার প্রভু সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবার আর চক্ষুর কোন ছঙ্াম করার 

জো নাই। এবার যতক্ষণ পার যেমন করিয়া! পার মানের প্রকৃত মৃষ্তি 
আনিতেই হইবে নতুবা নিস্তার নাই। এবার নক্ন “হা। মা! !১-কোথাক 
মা! বলিয়া কাঁদিতে কাদিতে মায়ের অন্বেষণ করিতে থাকে) অশ্রু 

ধারার গণ্ড,বক্গ তাগিয়! যায়, জলধারার সঙ্গে* সঙ্গে নয়নের কপটতাদি 
মলমালিন্ত যাহা! কিছু থাকে তাহাও কমিয়া যায়, সুপ্রসন্নভা হয়, দীনভাব 

হয়, মায়ের প্রতি একাস্তিকত৷ হয়। নুতরাং মাও কতকটা কপ! দৃষ্টি না 

করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। এবার জড়ত্ব মৃগ্নরত্বো'দি খাঁটি পৌত্তলিক 
গুণগুলি আর নয়নক্ষেত্রে স্থান পাইল না। উহারা সেখানে প্রবেশ 
করিয়াও নিকটবত্তিনী মায়ের সত্য মূর্তির প্রভায় পরাজিত হইয়া! তাহার 
মধ্যেই ভূবিয়া গেল, অদৃশ্য হইন্। পড়িল । কিন্ত মায়ের প্রকৃত মৃদ্তি পাওয়া 
গেল না। এবার এই প্রতিমার, মধ্যেই মায়েন্স সদৃশ যে .সকল আকার 
“প্রকার রূপাদ্দি আছে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্ত মন সত্তষ্ঠট হইলেন 
না। তাহার 'নিকঈ যে মায়ের আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী জাগ্রতী মুর্তি আছে 
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 ভান্ার সহিত উহা! মিলিল না। কারণ উহ! জড় পুর রূপ, এরং 
াহারই আকার প্রকার মাত্র । উহাতে মায়ের আকার প্রকার রূপাদির 
সাদৃশ্যথাকিলেও ঠিক মায়ৈরই উহা নহে । সুতরাং উহা! কৃত্রিম রূপ । উহা 
দেখিলে মা-দর্শনের তৃত্তিলাভ হইতে পারে না। সুতরাং নিতান্ত 
প্রব্যখিত হইলেন, এবং মায়ের প্রত মুর্তিখানি পশ্চাৎ গম্চীৎ ধরিয়! 
আবার নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিমার দিকে চলিলেন। নয়নকে নানা- 

বিধ তাঁড়ন পীড়ন করিতে লাগিলেন । চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 

তীব্রতর বলের স্বারা তাহীর বল অভিভূত করিলেন । নির্মল মনের 
অণু প্রবেশ বশতঃ চক্ষুর অপাটবাদি সমন্ত দৌষ তিরোহিত হইল, অভি- 

যান জড়ত্বাদি সমস্ত মলমালিগ্ নিঃশেষিত হইল, নয়ন পরিস্কৃত হইল। 

তখন প্রতূর অশ্রুবলে পরিভূত হইয়া,নয়ন ছূর্বল,দীনহীন ক্ষীণ হইয়া! “ম। ! 
কৈ, মা! ! কৈ” বলিয়া চীতব্ীর করিতে করিতে মায়ের দিকে তাকাইয়। 

খবসর ও ঘরিয়মাণ হইয়া পড়িল, নিস্তব্ধ, বিশ্চল হইল, স্পনান . রহিত 
হইল, অন্তদিকে গতি রহিত হইল । আর কি ম। স্থির থাকিতে পারেন £, 
মা. কি সন্তানের রোদন দেখিতে পারে? সম্তানেয় মর্ম বেদন! সহ 

কৰিতে পাঁরে? কখনই না, তখন সন্তানের ছুঃখই মায়ের নিজ হুংখ 
মধ্যে পরিীখিত হয়, ভাহ। নিবারণ ন। করিলে মায়ের শাস্তি লাভ নাই" 

স্থতরাং মায়ের কৃপা বিলোকন হইল। চক্ষুর প্রসন্ূত। হইল, চক্ষুর প্রসাদ 
খুণে তখন নিতান্ত তরল মেঘমালার অন্তরালে চক্দরোদয় হইল! প্রভামালা 
বিকীর্ঘহইল। মেঘের কর্কশ প্রভা, মলিন বর্ণ,উজ্জল ও চিকণ হইয়া! 
উঠিল, ইতন্ততঃ তমোরাশি বিদুরিত করিয়! দেদীপ্যক্ান হইল। পুন্তলের 
জুতা: কর্কশ! মলিন বর্ণে ও. আকার প্রকারের অন্তরালে মায়ের আননা- 
যক্ক, চৈতনযহয়, জাঞচভ আবার উদ্দিত হৃইল। পুত্তলের- চরণের অন্তরালে 
ষায়ের চরণ গ্রকাশিত হইল, জাহার সুখের অন্তরালে মায়ের ভ্রীমুখমণ্ডল 
বিবধশিন্ড হইল, পুত্তলের নয়নের কোণে মায়ের জ্রিনয়ন: প্রকাশিত হুইল, 
পুতুলের বাহু চতুক্ট্ৈর কোপে কোপে মায়ের বাছ চতুর উদিত. হইব, 
এরং পুত্তলের দেহ ভ্বাগের আড়ালে আড়াবে মায়ের. দেহ' তাগ প্রাকাশিত 

_ হুইল মায়ের পীষুষ নিসাননিনী-হদক-তাপ-হারক নুশীতম রশ্মিমালার ঘার! 
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জড় পুত্তলের অন্ধকার বিদুরিত হইল, মায়ের আনন্দময়ী প্রভার দ্বার 

গ্রতিমার কর্কশভাঁব অপনোদিত হইল । মাযের চৈতন্যের দ্বারা প্রতিমা 
চেতনা হইয়া উঠিল। মায়ের জাগ্রতভাব প্রকাশিত হুইর! পুস্তলের 
জলস্ত জাগ্রতভাব হইল । মায়ের চিক্কণ লাবণ্য প্রকাসিত হইয়া প্রত্বলের, 

কুক্ষতাঁকে প্রভাময় করিল। মাঁয়ের অলৌকিক সমুজ্জল নীলকাস্তি বিকাশিত! 
হইয়া পুত্তলের অপবিত্র নীলীরসের নীলবর্ণকে স্বরায়নীলীমা করিয়া তুলিল 
মায়ের মৃণািকাবও তনুযষ্টির কোমলতা বিকাশ হইয়া কঠিন পুল 
মার্দব গ্রহণ করিল, নবনীত কোমল হইয়া পড়িল। মার দয়, স্সেই 

. ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, মাঁধুয্যা্দি নিখিল গুণরাশি প্রকাশিত হইয়া অচেতন 

কর্কশ পুৰলকে দয়াময়ী স্নেহময়ী মূত্তি, করিয়! তুলিল। এখম পুস্তল, মা 

হইয়া গেল। পুন্ধলের সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি সমস্ত আকার প্রকার বূপাদি 
মায়ের প্রভার অন্ুপ্রবেশে রূপান্তরিত হইল । এবার ময়ন কৃতার্থ 

হইল। এবার পুন্তলের সমস্ত রূপাদি মারের রূপে মাখাইয়া অস্তিত্ব শূন্য- 

এবৎ হইঁল। উহ। সাধকের নয়ন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও আত্মপ্রক।শ 
করিতে পারিল না, খা বথারূপে উদ্ভাসিত হইতে পারিল না। অবশেষে 
উজ মায়ের দ্বপই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং -তাহার সঙ্গ সঙ্গে 

ধাংশু মরীচিমালা গৌণভাবে সম্বলিত তরলতর অস্ত্রাবলীর ন্যাঁয় পৌত্তলিক 

রা অত্যল্পতরমান্র উত্তাসিত হইতে লাগিল । কিন্তু পুত্তলের মুখ্য়ত 
জড়ত্বাদি একবারে সমূলে অস্তহিত হইল । খ্প্রতিমার নধ্যে মায়ের 

সদৃশ যে সকল গুণরাঁশি আছে তাহাই সেইরূপ অস্তহিতঅস্তহিততাবে; 

মায়ের প্রত রূপের কোলে কোলে আড়ালে আড়ালে অতি সামান্য 

গ্রকাশ পাইতে লাগিল । কিন্ত তাহ! এত অল্প যে, মতা! যেন হইতেছে 

না'বলিয়াই অনুভূত হয় 1 তাহা চক্ষুর গ্রাহৃতায়ই উপস্থিত হয় না। 
_- এইবার মনের আশা মিটিল, চিরাঁভিলাষ পরিপূর্ণ হইল, অভাব খি্ৃ- 
রিত হইল। এবার সাধক মনের সাঁধে বাহিরে মাকে অর্চনা করিতে: 

আঁরস্ত করিলেন। ইহাই উচ্চতর মূর্তযপাসকেন্র উপাসনার নিম । 

বাহার মধ্যম ্রেণীর সূর্তাপাসক, ভাহাদের ঠিক এই অবস্থা হয়: 
মা1 তাহাদের ঘটনা একটু অন্রূপ | তাহাদের নয়নে, মায়ের প্রকৃত 
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| বূপাদি এত পরিষ্ক,ট ভাবে প্রকাশিত হয় না,তাহা! আপেক্ষিক অপরিদ্ষট 

খাকে। মধ্যম উপাসকদিন্ের অন্তান্ত পৃর্ত্বা বস্থা গুলি সমস্তই" সমান 
হইয়। শেষকাঁলে, উচ্চসাধকের বিসদৃশ ঘটন! হইয়| থাকে । মধ্যম সাধকের 
নয়নে, পুত্তলের মৃণ্ময়তা জড়তাদি বাদে মায়ের সদৃশ যে সকন্চ আকার 

প্রকারাদি থাকে তাহাই অধিকতগ প্রকাশিত হয়, আর তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে মায়ের প্রকৃত রূপ কিঞ্চিত মাত্র আভাসিত হয়। আর যাহার। 
অধম সাধক তাহাদের নয়নে মায়ের সদৃশ আকার প্রকলারাদিৎমাত্রই উদ্ত1- 
সিত হয়, তাহাতে মায়ের 'নিজরপ কিছুই আভাঁসিত হয় না। কিন্ত 
পুত্তলের জড়ত্ব মৃণ্য়ত্বাদি নয়নের নিকটও স্থান পাইতে পারে না। 
এই তিন শ্রেণীর ব্যতীত আর কোন্ রূপ মৃত্ধ্য,পাসক ভারতবর্ষে নাই। 
অতএব পুস্ভলের জড় আকার প্রকার কাহারই নয়ন গোচর দ্রব্য নহে, 

নয়নের একমাত্র বিষয় সকলেরই জগদস্বা॥ কেমন, এখন বুঝিতে 
পারিলে যে, পুত্তলের দিকে দৃষ্টি করিলেও পুন্লের দর্শন না হইয়া 
মায়ের দর্শন হইতে পারে? ০ 

শিষ্য ।-__আজ্ঞা হ্যা, আপনার রুপার আমি চরিতার্থ হইলাম । | 
আচার্য্য ।--তোমার আনন্দ বর্দনের নিমিত আরও কএকটি দৃষ্টান্তের 

ছার এবিধয় সুদৃঢ় ব্ধূপে তোমার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিব। 

এঁ দেখ, তোমার কিঞ্চিৎদুৰে এ পথের পার্শবর্তী বাড়ীথানির দিকে 
একবার দৃষ্টি করিয়া দেখ! এ দেখ, এ একতগ্রা' কোটাটির ছাতের 
উপরে দাঁড়াইয়া পূর্ণ যৌবন! অনবগুষ্ঠিতা একটি রমণী গঙ্গার তরঙ্গ লহরী 
দর্শন করিতেছে ।, কেমন লক্ষ্য হইতেছে কি? রি 
শিষ্য ।_ আজ ক্যা দেখিলাম । অতি মনোহ্রা আকৃতি বটে, যেন 

মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমাখানি স্বর্গ ধাম হইতে খসিয়া পড়িয্লাছে। 
গ্রভো ! অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! যেন মূর্তিমতী মাই দাড়াইয়ে, 

রহিয়াছেন। &&ঁ বাড়ীখানি কাহার ? ইনি কাহার কন্যা ? 

_ আচার্য্য ।_সেঁ পরিচয় আবশ্যক হইলে পরে জানিতে পাইবে, এখন 

আর কিছু দেখিতে পাইয়াছ কি না বল দেখি? . 

'শিধ্য।-_আক্ষে না, আরত কিছুই দেখিতে পাই না ? 
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. আঁচা্ধ্য ।--ধ দেখ, এ দৃষ্টে, ঠিক উহার বিপরীত দিকে, সদানন্দ 
তৰনিধি মহাশয় ! ধাহাকে"ভবৌধধের” ভোলাদাঁস বলিয়া অবগত আছ।* 

দেখ, ইনি অপরাহে এ ভাগীরথী কুলে বিয়া বাক্সের মহিম। গুণাদি গাঁন 

করিতে করিতে হঠাৎ পশ্চান্ুখ হুইয় এ কন্যাটীকে দেখিতে পাইয়াছেন, 
এবৎ একার মনে একাগ্র প্রাণে এ দিক দৃষ্টি করিয়া কি মধুর গান 
করিতেছেন ! এ গুন কি হৃদর গ্রাহিণী পদাবলি ! | 

একবার হের! হেরম্ব জননি ! | 

বাঁপ। কটাক্ষ নয়নে এদীন মস্তানে ॥ 

কেমন ঠিক এই না বটে ? 

শিষ্য ।-- গ! হ্যা । আমি পূর্বেও উহ] দেখিয়াছি বটে তবে ও'দিগে 

বিশেষ মনোনিবেশ করি নাই । তাইত, বড়মধুরৎদৃশ্তইত বটে! ইনিই 
কি দেই ভোলাদাস মহাঁশন্ন! আজ ধন্য হইলাম, ইহার দর্শনে চরিতার্থ 
হইলাম । 

আচার্য; ৷ বলদেখি, এ কন্যাটির প্রতি দুটি করিয়! ইনি কি দেখিতে: 
ছেন, ক্ষি দেখিয়া প্ররূপ বিমু্ধহদয়ে এ মধুর পদাবলী গাঁন করিতেছেন ? 
ইনি কি প্র নরক কীট মন্ুত্যাম্মার নরকময্ন দেহটা! দেখিয়! এত্জপ আনন্দে 
বিহ্বল হইয়াছেন ? অথব! উহার ব্যক্তিগত কোন নরকীয়ভাব * প্রকাশক 
কিছু দর্শণ করিতেছেন? কখনই না, উহার ব্যক্তিগত কোন কিছুই 

সদানজগ্দর 'নয়নগোঁচর হইতেছে না । সদানন্দ এ আকৃতির প্রতি নয়ন 

নিয়োগ করিতেছেন সত্য, নয়নদ্বয় এ জড় আরুতিতেই নিবদ্ধ আছে 

সত্য, কিস্ত তাহার অভিনিবেশ ওখানে নহে । উহার নয়ন এ আকৃতির 

অন্তর্গত নিশ্শীণোপাদান অন্ন ব্যঙনাদি ভৌতিক পদার্থের বিকার অস্থি 

মাংসাদি দর্শন করিতেছে না । তাহার জড়ত্বাদিও গ্রহণ করিতেছে না । 
কিবা! এ জড়াকৃতির আকার প্রকার দৈর্ঘ্য প্রশস্ততা, ৰা ব্ূপলাবণ্যা- 
দিও দেখিতেছে না । কারণ এ সকল দর্শন সদানন্দ মহাত্মার ন্যায় সাধক 

লোকের আনন্দজনক হইতে পারেনা । ইহ তুমিও অবশ্যবিশ্বাস করিতেছ। 
তবে ইনি কি দেখিতেছেন ? কাহার প্রত্যক্ষ করিয়া, মন প্রাণ খুলিয়া 

দিয়া এরূপ সুধাধারু! সেচন করিতেছেন ? ইনি সর্বদ। যাহার অন্বেষণ 
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করিয়। থাকেন, যাহার নিমিত্ত মন, প্রাণ, আত্মা, জীবন সমস্ত বিসর্জন, 

ধরিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া, সেই আনন্দময়ী সাঁকে প্রত্যক্ষ গোচর 

করিয়!। সদানন্দ,হতাশনাঙ্গে আলোকের ন্যায়, দর্পনাঙ্গে সুধাংশুকিরণের 
ন্যায়, এ জড়াকুতির মধ্যে, জড়াকতির সঙ্গেসঙ্গে, জড়াকতির উপরে উপরে, 

অড়াকৃতি অন্তরালে করিয়া আ'নননময়ীর আনন্দমূষ্তি দর্শন করিতেন । 
উহার বর্ণের সঙ্গে মায়ের বর্ণ, উহার চরশের সঙ্গে মায়ের চরণ, বাহুর সঙ্গে 
মায়ের বাহু, এবং মুখের সঙ্গে সেই শ্রীমুখমণ্ডল, নয়নের সঙ্গে সেই কারু-. 
ণ্যামৃতশ্রবী নয়ন, হৃদয়ের সঙ্গেসঙ্গে সেই সর্ধবংসহ হৃদয়, উদরের সঙ্গেসঙ্গে 

সেই ব্রহ্মা, বিষ মহেশ্বরের পদ্দিপোষক সর্কোদরীর উদর প্রত্যক্ষ করিতে- 

ছেন। এইরূপ উহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নায়ের একএঁক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 

দ্রশশন কুরিতেছেন ৷ অর্দানন্দ উহার দয়ার উপরে উপরে মায়ের-দয়। 
দেখির্তেছেন, উহার ন্নেহ মন্ততার সঙ্গেসঙ্গে সেই অপার স্নেহমমতা অন্থু- 

ভব করিতেছেন, এবং উহার ক্ষমাতে সেই ক্ষমা, উহারম্্রীত্বে সেই স্ত্রীত 
মাকৃহ্ে সেই মাহৃত্ব,লাবণ্যে দেই লাবণ্য দর্শন করিতেছেন । এইরূপ ইহার, 
একএক ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে জগদন্বার এক একটি ভাব এবং একএক গুণের 

উপরে'উপরে মাঁষ়ের একএকটি গুণ প্রত্যক্ষ কারতেছেন। তাই সদানন্দ 

এত আনগন্দ. মগ্ন হইয়াছেন, এত শ্বচ্ছন্দে গান করিতেছেন । মায়েক 

আনন্দ না. হইলে,মাতৃস্থুধা না পাইলে কি দানন্দের মন গলিতে পারে % 

তাহা কখনই নহে.। সন্দ্হে হয়, তুমি গিয়! জিজ্ঞাসা “কর, সদাণন্দ আমার: 

কথারই অন্গবাঁদ মাত্রএকরিবেন । ০ ও 

এই. মনুষ্য দেহেতে যেমন জগদন্বার দর্শন হইতে দেখিলে,..মুগ্ময়াদি- 
-ুঞ্জিতেও ঠিক এইরপেই জগন্মায়ের প্রত্যক্ষ হয়। বাস্তবিক ভ্তানে মায়ের 

সম্বন্ধে, মুগ্য়াদি প্রতিম!, আর এই মান্ধ্ষী, প্রতিমার কিছু মাত্র পার্থক্য 
ভাঁব নাই । যেজ্ঞানে পুন্তউলের দেহকে মায়ের দেহ নয়, বলিয়া বিশ্বাস: 

করিবে,ঠিক সেই জ্ঞানেই প্র যুবতীর অন্ন রমমফ় দেহকেও মায়ের দেহ নয় 

বলিয়। ধিশ্বাপ কর্রিতে হইবে । এবং যেজ্ঞানে পুন্লের রূপ লাবণ্যে্, 

আকার প্রকারাদিকে মায়ের রূপা্দি হইতে ভিন্ন ধিশ্বীস করিবে,সেইজ্ঞানে 

নারীর পাঞ্িব দেহের রূপাদিকেও বিতিন বিশ্বাস'ম। করিয়া থাকিতে 
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পারিবে না । ইহার অস্তঃকরণাদিস্থিত যেসকল-ভাব ও গুণাবলী আছে 
তাহাও এ নিয়মেই মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে 
সুতরাং এই মনুষ্য দেহে মায়ের দর্শন করিতে পারিলে পুত্তলেও তাহা 
হইতে পারে । 

শিষ্ট। প্রভো! ! আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত রা কপাপ্রকাশে। 
অবণ করিতে হইবে। অনেকে, অন্ধকার্ময় রাত্রিষোগে মানবকে ভূত 
প্রেত বলিয়া দর্শন করিয়। থাকে, রজ্জ,কেও অনেক স্থলে সর্পজ্ঞান করে, 

বিন্বুকৈরজত: দর্শন হয়। তখনও মানবের ভস্তপদ আকার: প্রকারাদি 

ভূত প্রেতের হস্তপদা'দি হইয়া দাঁড়ায়, শুক্কি রজত হইয়া যায়, রক্জু 
সর্প হইয়া যাক, অর্থাৎ আপনি এখানে একটু কথান্তর করিনা যাহা! বলি- 

লেন সেই খাঁনেও, আমার বিশ্বাস ঠিক এইরীপ ঘটনাই: হয়। কিন্তু 
লোকে তাহাকে আরোপিত জ্ঞান, ব। মিথ্যাস্তান, অথব। ভ্রান্তিজ্ঞান বলে। 

যেই জ্ঞান যথার্থ নহে। তাহার যথার্থ জ্ঞানের বিষয় মানুষ রঙ্জ, এব: 

ৰ শুদ্ধি | ষে বন্ত বাস্তবিক যাহা, তাহাকে ঠিক তাই. বলিষা জানার নামই 
*মত্যজ্জান, আর অন্যরূপ জানার নাম মিথ্য। জ্ঞান | 

তাহা হইলে সদাননী মহাশয়ের এই জ্ঞানকে ত্রাস্তিজ্ঞান না বল! 

হইবে ৫কন, এবং পুন্তলের মধ্যে মায়ের দর্শনই বা মিথ্যা দর্শন»না হইবে 

কেন এই কথাটি মীমাংসিত করুন । 
জাঁচার্ধ্য। তেম্ার এই প্রশ্ন নিতীস্তই অন্বধান'তামুলক 1. ইহার, 

কোন মূল্যই নাই । ইহার মীমাংসা রূপাস্তরে পূর্বেই দশিত হইয়াছে, 
একটু অবহিত হইলে, এখন তোঁমার এই জিজ্ঞাস! উদ্দিত হইতেই 
পারে না। 

্রাস্তিজ্ঞানও সত্যজ্ঞানের তুমি যে লক্ষণ ও সত উপস্থিত করিয়াছ 

তাহাই ষথার্থ। কিস্ত মা যখন সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, 
ক্থতরাঁং এ যুবতী দেহ এবং পুত্তলেও আজল্যমানা আছেন, তখন সেইখানে . 
মায়ের দর্শন হওয়া ভ্রান্তি হইবে কোন নিয়নু মতে ৮ বরং 1 যেখানে 

আছেন সেইখানে তাহাকে না দেখিয়া! অন্যন্ূপ দশন করাইভ্রাস্তি। মাঁ. 

এই মান্ুুষী €দহে আছেন, ুত্বলের. মধ্যেও আছেন, ব খানে. যাহারা 
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. মাকে দেখিতে পাঁয় না, যাহারা কেবল পুন্তল আরমান্থষী যুবতী মার 
দেখিতে পায় তাহারাই ঘে!রতর ভ্রান্ত নিদারুণ অন্ধ। 

| অতএব পুত্তলের প্রতি দুটি করিলেও পুত্তল বা? দিয়া! যে মায়ের দর্শন 

হইতে পারে না ইহা অমৃলক কথ ইহ নিশ্চিত হইল ! 
আবার আর এক প্রকারে তোমার বুঝানের চেষ্টা করিতেছি । এই 

চারিদিকে ঘত দ্রব্য,ষত পদার্থ দেখিতেছ ইহার প্রত্যেকট্রির মধ্যেই অনেক 

গুলি করিয়। দৃশ্যস্তর আছে। এমনকি সাত দশ্যস্তর ব্যতীত একজ্সগতে, 

কোন পদার্থই নাই। তত্র ১৪। ১৫টি, ২০। ২৫টি, ৪০।. ৫০টি দৃশ্যও 

অনেক পদার্থেরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । আমার অন্য কোন ছৃষ্টাস্ত 
: এখানে উপস্থিত করার আবশ্যক নাই। এঁষে যুবতী কন্যা দেখিতেছ 
উহার দেহের মধ্যেও বর দৃশ্যস্্র আছে। 
& সমস্ত দৃশ্যবলীর সহম্যানি, কিস্বা ছ্ইটি মাত্র দৃশ্যও ঠিক এক সময়ে 

রক প্রধত্বে এক অভিনিবেশে কাহারো দৃষ্টি গোচর হইতে পারে না । 
_ কিন্তু পর পর ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্বে ভিন্ন ভিঙ্গ অভি;নবেশে ভিন্নভিন্ন এক- 
একটি দৃশ্যের প্রকাশ হইয়! থাকে । একবারের অভিনিবেশও গ্রযতে 
এক সময়ে কেবল একটি মাত্র দৃশ্যই একজনের' রন গোর হয়। অথচ 
দৃষ্টি কিন্ত £ সমহ্রি দৃশ্যবলী সম্পন্ন দ্রব্যির উপরে প্রতিবন্ধ থাকে । বিষ- 
স্লটি বুঝিবাঁর নিমিত্ব কএকটা দৃষ্টাত্ত লও,__ 

আর অন্যত্র গিয়! প্রয়োজন নাই এ স্ত্রীল্যেকটির নিকট্েই- তুমি 

দশবারজন লোক আ'নীয়া উপস্থিত কর। তন্মধ্যে ইহ্ণার পিতা, রা 
পুত্র আর একজন লম্পট, একজন তব্বক্তানী থাকুন, আর কএকক্বন সাধা-. 
রণ লোক থাকৃকন  বকলকেই এঁ যুবতীর রতি দুষ্ট করিতে বল.।.. 
তৎপর প্রত্যেকের নয়ন গোলকের মধ্যে দি করিয়া দেখ; ওঁ স্ত্রীটির 
পাতর্জী হইতে সকেশ মন্তকপর্যয্ সম্পরণ মুনি বিশ্বিতা, হুইন্নাছে কিন! । 
যখন দেখিবে যে ঠিক তাহাই হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে. 
সকলেই উহ প্রন্তি দু &.করিয়ছেন, সকলেরই নয়নেন্জ্রিয়ের সহিত 
মুত্তির সম্বন্ধ হইয়াছে। তৎপর একেএকে, উহাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা, 

করিয়া জান উহণারা কে কিক্পপ আকার সনর্শন করিলেন । প্রথমে এ 
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সাধারণ লোক গুলিকে কন্যার প্রত্যেক অলপ্রত্যঙ্গের মা জিজ্ঞাস! 
কর।. দেখিবে উহার সকলে সকল অঙ্গের প্রীক্কত অবস্থ! বলিতে পারিবে 
না। কেহ হয়ত মুখখানির কথ! বলিতে পারিবে, কিন্তু পাদ ছখানির 
অবস্থ। নহে, কেহ পায়ের কগ। বলিতে পারিবে, কিস্ত বাহুর কথ! নহে, 

কেহবা বাহুর অবস্থা বলিবে কিন্তু মধ্যদেশের নহে । এইরূপ সকলেই 

কখনই সকল অঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে পারিবে না॥ অথচ সকলের 
নয়নেই কিন্ত গো মূর্তির বিশ্বই নিপতিত হইয়াছে। কিন্ত জিজ্ঞাসার 
তাহারা উত্তর করিবে যে,আমি অক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিনাই স্থতরাং 
তাহার অবস্থা বলিতে পারিলাম না । 

তৎপর, ইহার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন, তিনি 
উহাতে কন্যার ভাব ব্যতীত অন্যতাব দেখিতে পান নাই। আবার শিশু 
পুত্রটি মাতৃভাব ব্যতীত আর কোন ভাব “দেখিতে পাইবে না, স্বামীটি 
নিজের প্রেমময়ী গৃহলক্ীর ভাবমাত্র দেখিবেন, এবং নরাধম লম্পট 

*ব্যক্তিটা উহাতে কেবল অপূর্ব ভোগ্যত্বের ভাব মাত্রই সন্দর্শন করিবে । 
তৎপর ধিনি তত্বজ্ঞানী,তিনি কেবল এক অদ্বিতীয় সত্তামাত্র পদর্থাটি 
রা তিনি কোন রূপও দেখিবেন না, কোন আকার প্রকারও 

হ, কোন ভাবও নহে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নহে, অদ্বিতীয় বস্ত ব্যতীত 
চি হানি করিবে লা । অথচ সকলের নয়নেই এ 
একই গুত্তি উপনীত হইয়াছে 

অতএব ইহা জীনীগেলী হে চক্ষুর সম্মুখে খকিষা।, ্ষুতে তিনি 

হইলেই, যে তাহা চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর হইবে এমন নহে । কিন্তু মনের সঙ্গে. 

মিলিত হুইয়া নয়ন আগ্রহ সহকারে উহার যে ,অৎশটির প্রতি লক্ষ্য 

করিবে, যেটদেখিবার নিমিত্ত প্রবন্ধ করিবে, যেটিতে অভিনিবিষ্ট হইবে 
কেবল সেই অংশটি মাত্রই দেখিতে 'পাইবে। তত্্যতীত অন্য একটিও 

তাহার নয়নগোঁচর হইবে না । তাহা নয়নগোলকে প্রতিবিদ্বিত হইলেও, 

 কাঁধ্যতার, না হওয়ার ন্যায় ঘটিবে। 
রর অতএব পুত্তলের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং পুতলই নয়নগোলকে বিখিত. 

হেইলেও পুত্বল প্রত্যক্ষ গোচর না হইতে পারে। পুলের এাতি যাহার 
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লক্ষ্য পড়িবে না, পুত্বল দেখিবার নিমিত, ধাঁহার প্রযত্র নহি, পুত্তলে 
অহা অভিনিবেশ ম্যাই পুত্রের সহিত নয়ন সংযোগ হইলেও পুত্তলের 
দিকে তাকাইলেও তিনি. পুন্তল দেখিতে পাইবেন না । তাহার, যণহার 

নিষিন্ত অভিনিবেশ বঁহাকে লনদর্শন করার জন্য তিনি ব্যাকুল, ষাঁহার 
অলৌকিক রূপমাধুরীর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য সেই সর্ধবব্যাপিকণ সর্ববাধিষ্ঠাতরী 
কেই তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন, মায়ের সৌন্দর্য্য রাশি দর্শন করিয়াই 
সাহার নয়ন চরিতার্থ হইবে । আর বাহার! 'ছুর্ভাগ্য প্রানী, যাহাদের 
ছরদৃষ্ট রাশি পর্ধবতায়মান,” তাহারা মায়ের প্রতি অভিনিবেশ বা লক্ষ্য 
করিতে পারে না, ময়্ের কপও দর্শন করিতে: সমর্থ হয় না।, তাহাদের 

বক্ষ্য, অভ্ভিনিবেশ এবং প্রধত্বাদি সমস্তই পুত্তলের প্রতি এবং পুত্ল মাত্র 
দর্শন করিয়া প্রৃতিমিবৃত্ত হয়। ইহাই তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সঙ্জি 
বীমাংসা । কেমন এখন ভৃষ্তি হইলকি? 

শিষ্য । আজ্ঞা হ্যা, আমি চরিতার্থ হইল । 

নিশি বাতি . 
পরি 

“ব্রাহ্মণের অবনতি ।' 

-ারতবর্ধে বর্ণ চতুষ্টন্ন বিরাজিতি । বর্ণচতুষ্টয় দ্বারাই ভারতের গৌরধ 
ছিল। তন্মধ্যে ব্রার্গণ প্রথম স্থানীয় ৷ ব্রাঙ্মণের 'গ্রভিভাবলে ভারতের 

উন্নতি এবং জগতের শিক্ষা । অতি পুরাকালে* সপ্তন্বীপা বস্তুধার মধ্যে 
জন্থ্বীপ প্রধান ছিল । অন্ুস্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্য অষ্ট বর্ষের, হি 
বর্ধ,.কুকুর্ব্প্রস্থৃতিত্ ) প্রধান ছিল। ভাঁরতবর্ষেই প্রথম মন্থুষ্যের অধি- 
টান হয়: ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতায় ইতর দেশীয় বর্বরগণ যৎকিঞ্চিৎ 

শিক্ষা লাঁভ.-করে এবং ভারতের আধিপত্ো সুখে জীবনধাত্রা নির্বাহ: 
ক্রে।. এমন: কি. ভারতের শিক্ষার পূর্বে পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে 
শামান্ত গণনা পধ্যস্ত জানিত নী । ভারত-ত্রিজগৎ, খ্যাত, : ভারতের: 
ও সম্পদ ও গুপগরাম পৃথিবীতে প্রচারিত,ছিল বলিয়া ফৌতৃহল, শিক্ষা 
জ.জিগীষা প্রভৃতি গ্রবৃতির. প্রেরণায় বেদেশীকসগণ নিক্গত: ভারতের: অন্ত 
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খ্যপ্র-থাকিত৭ দেই হেতু বিজাতীয় বিদেশীয়গণ বহুকাল হইতে এদেশে 
প্রবেশ জন্য প্রয়াসী 1. নগররা কক ির্ঘনিসিত শক পুলিনাদি অনার 
গণের অন্তরে বিদ্বেষ ঘহ্ধি লতত 'জাজল্যমীন ছিল । তাহাও বিদেশী 

আক্রমণের একত্তর কারণ। ক্ষত্রিয় ভখন বাহু শ্বব্ূপ ভারনের রক্ষক 

ও পাঁলক ছিল॥ বর্থ চতুষ্টগ্নের সামঞ্জস্যে ভারত অদ্বিতীয় গুপগ্রামে 
মগ্ডিত ছিল ব্রাহ্মণগথ নিংস্বার্থভাবে জগতের হিত কানা করিতেন । 
(লোত, মোহ, মাৎসর্ধয তাঁহাদের কিছুই ছিনলনা। অংসারের অতুল- 

_গ্কখের হেতু তৃত রজত প্স্ত তাহারা ভূণবৎ'তুচ্ছ করিয়া! জগতের হিভ 
চেষ্টা করিতেন । বন্ততঃ সর্বথা বিষয় নিষ্পৃহতা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর 
কাহারও ছি ন। ধর্মজগতে ব্রাহ্মণ অদ্যাপি অদ্বিতীয় । আসুর- 
জগতে ব্রাঙ্গণ চিরকাল বিষপন। বর্তমান সমট্র পৃথিবীতে এমপ কোন্ 
জাতি নাই, এমন কোন দেশ নাই যাহযরা ব্রাহ্মণের ষত নিংনবার্থতা 

বিদ্যাবততা, ধর্শ-বাজন! ও ব্রদ্ধোপননার পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন করিতে পারে । 
» ব্রাঙ্গণগণ বিষয়ের দাস ছিলেন, না। বিষয় কি্কর স্বোদর পুরক অক্কতজ্ঞ 
অশুটিময় মানব ব্রা্গণের মাহীত্্য হাত করিতে পারে না। কারণ স্ 
অন্ধ, অন্তর কলাগটযময়, বিদ্বেষ তাহার সহচর । ভ্রাক্ষণ অন্্বলে, বলবান্ 
ছিলেন দা; .বিলাস-বিলোঁল ছিলেন ন1 । কেবল গুণে, প্বভাত্ব, লারল্; 
ও তপোনিষ্ঠায় সকলের শিরোভূষণ ছিলেন । “গুণাঃ পুক্তাস্থানম” কেবল 
এই.'মহাঁবাক্য বশে" ব্রাহ্মণ নিতান্ত মাঁননীগ্গে ছিল। এবংবিধ তৃদেব 
ত্রাক্মণের পাদি হইলে ভগবানের গ্রানি হয় ; এই জন্ঠ ভগবান অবতীর্ণ 

হ্ইঙ্গাছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার বর্ণনা আছে। আর়্যগণ তাহা অবগত . 
আছেন বিজাতীয়গণ সময়ে সময়ে ভারতলেুভে আক্রষণ করিয়াও 

সপরণপর্ধ-ত্ত হইয়া ঘায়। ক্রদে কাল মাহান্ছ্ে ্ রান্মণের তপনিঠা ও অসথ- 

স্টান ক্ষীণ হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয়গণ বিলাস ও আত্মদ্রোহ পাপে প্রবৃত্ধ 
হইতে. লাগিল ) ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ ভারত বিজাতীয় হন্তে নিগৃহীত 
হইতে লাগিল । ব্রাঙ্গণ ক্ষোভে আত্মবিন্মু ত.হইলের্স॥ ব্রা্গণ পরিপাঁলক 
ক্ষত্রিয় -ুধ্য চিররাঁহফবলে করলিত হইতে জাগিল। ্রাক্ধণ অনাখ হইকঁ 

. উঠিগেন। 'ক্রষে বিষয্-বিষ ব্রাহ্মণের পথি্ অস্ত:করণে প্রন হইল । 
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রাঙ্ণ অধঃ পাতে পতিত রি পাসের ব্রাহ্মণের অবনতিতে ভারতেরও 

স্মবনতি অবশ্যন্তাবী। যতদিন বিজাতীয় অধিকার. ভারতে. থাকিবে 

ততদ্দিন ভারত ক্রমশঃ পূর্ধ গৌরব বিহীন হইয়া অভিনব মূর্তি ধারণ 
করিবে। ইহা শ্বীকাধ্য । ধিনি যখন ভারতের অধীশ্বর হইবেন তিনিই 
তখন স্বীয় মতানুসারে ভারত পরিবর্তিত করিবেন । তীহার শ্বণর্থানুরূপ 

ভারত. শাসিত হইবে। জাতি, ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই তনুযায়ী হইবে । 

বল, কৌশল, ছল যাহা প্রয়োজন, তাহাই তখন নিয়োজিত হইবে ) তবে 

যতদুর আত্মরক্ষা করা যায় তাহাই মতিষভার কাধ্য। ইচ্ছা পুর্ববক, 
্বা্থবৃদ্ধির আশায়, অথবা! স্বম্চত রক্ষার্থ অন্ধ.হইয়] যে আত্ম বিক্রয় করে, 
সে. অবশ্যই ত্বণিত ও হেয়। ব্রাঙ্গণের যধ্যে এখন এতদৃশ লোকও 
দেখিতে. পাওয়৷ যাইতেছে । চাকুরী করা শাঙ্তে শ্ববৃত্তি রলিয়া ঘ্বণিত, 

চাকুরীর লোভে ব্রাক্ষণে অনুয়াসে ব্রহ্মণ্য পরিহার করিয়। ঘ্বণিত কাধে 
নিরত। বাঙ্গণের অশেষ ছুর্গীতি ঘটিয়াছে। বাহ্ধণের ছুর্গতিতেই ভার- 

তের অবনতি । বাচ্ষণ আত্মহারা হইয়া নীচতাঁ। গ্রহণ করিতেছেন । 

আ[্পৎসময়ে প্রত্যেক আর্ষ্যের বিশেষরূপে সতর্কতা অব্শ্বন করা কর্তব্য ). 

বিশেষস্তঃ বাক্ষণের । শক্রগণ অলেষ উপায়ে বৃক্ষণের . উপর অন্যবর্ণের 

অবজ্ঞা বুঝাইয়া দিয়াছে। অন্ধ অকৃতজ্ঞ বালক উহাতে আস্থা স্থাপন 

করিতে পারে কিন্ত চান ব্যক্তি অদ্যাপি অবজ্ঞা বিরত। ব্.ন্ছণগণ 
মধ্যে অদ্যাপি এই বিপদ সময়ে অবজ্ঞাত, বিড়ন্থিত হইয়াও যাহারা “বধশ্থ 

. পরিপালন করিতেছেন, অবশ্য তাহার! পরম পুজনীর় । অদ্যাপি অনেক 

ত্রাস্মণ বথ। সাধ্য ধর্ম সাধন সম্পাদন করিতেছেন । ক্রেশ স্বীকার করিয়! 

অশন বদন সহ শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন । পৃথিবীতে আর 

কোন দেশে এক্সপ গাঁ নাই। ভারতের প্রক্কৃত হিত বুদ্ধি “উহাদের : 

খত আছে, পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের তাহার শতাংশও নাই।. শান্্ব্যবসান্ী 
 ক্রাঙ্গপগণ বিলাতীয় ভ্রব্জাত অতি অন্পই ব্যবহার করেন। লবণ, চিনি, 
(বধ, বসন, ভূষণ, ঝ্িলাস্ অব্য বিজ্ঞ আদ্মপগণ প্রায়ই ব্যবহার করেন না । 
খ্সনের অভাবে বিলাতী বসন কিছু কিছু ব্যবহার' করেন।' কিন্ত এই 
সমস্ত মহস্তাব পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদুরীত হইয়া যায়) টুহাও ভাঙ্গণগণই 
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বুঝেন। সম্প্রতি সম্মতি আইন সম্বন্ধে যে এত আন্দোলন এ হইয়াছে, | 

কোন শীশ্্রব্যবয়ার়ী-ব্রাঙ্গণ তাহার অহুকুলপক্ষ অবলম্বন করে নাই। বে 
ছুই এক ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী দেখা যায়, উহার শান্তব্যবসারী নহে এবং 
শীস্ত্রব্যবসায়ের ক্ষমতাও আদৌ নাই । শিখিয়াছে ফিরঙ্গি ভাষা, উপাধিও 
তদাগতা সুতরাং তাহাদের কথ! প্রভ্য সমাজে অনাদূত। ছলে, বলে,; 

সেই ব্রাত্বণের উপর অত্যাচার উপস্থিত হইতেছে,এই জন্ত ব্রাহ্মণের আরও 
অবনতি হটুবে,দেশও নষ্ট পাইবে । ব্রাক্ষণের বিশে সতর্ক হওয়া কর্তব্য | 

এবং ২ অন্যান্য বর্ণের উচিত সেই সতর্কের সাহায্য করা । 

“ক্ষমাদয়া দমোদানং ধর্শঃসত্য শ্রতংঘৃগা 

” বিদ্যা বিজ্ঞানমান্তিক্যমেতদ ব্রাহ্ধণ লক্ষণম্” 

বরাহ্মণের-স্বভাবতঃ দ্বণা খস্তছিত হইতেছে ইহাই অনর্থের একতর 

কারণ। যতদিন ত্বণা ও আত্মবোধ ত্রাঙ্গ্ণের অস্তরে বলবৎ রূপে বিরা- 

জিত থাঁকিবে, ততদিন ভারতের পুর্ধবভাবের ছায়! বর্তমান থাকিবে,অন্তখ! 

ভারত অনার্য শ্েচ্ছমন হইয়া! শ্লেচ্ছদেশ হইয়া উঠিবে । প্রত্যেক আর্ধ্যের 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সোহং চিন্তা এখন আর নাই। ব্রাঙ্মণগণ জাগরিত 

হইয়। সোহম চিন্তায় পূর্ববৎ নিযুক্ত হউন, গোত্র প্রবর স্মরণ পূর্বক শৃটি- 
ময় অন্তরে পিতৃ তর্পণে নিত্যকর্শ্মশ সমাধা করিতে আরম্ত কর । ব্রাহ্মণ 

এমনই ছুর্খতি লাভ করিতেছে যে, ভাবিলে বিশ্ব রসে শরীর পরিপ্লীত 
হয় ? অন্তর বিদীর্শ-হয়, ইন্দরিগ্রাম অবসন্ন হইয়া নিক্রিয় হইয়া পড়ে | 
শোশিতগতিস্তিমিভ হয় ৭ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শ্বন্ব কর্তব্য পরিপালনে সাবধান্ 

হইলে ব্রাঙ্ণগণের মধ্যে সহজে একতা অন্মিক্া উঠে, আর বিশেষ প্রয়ান : 
পাইতে হয় না। এবং প্রত্যেক আর্ধ্য যথারীতি সী কর্তব্য পরিপালনে .. 
ষদ্দবান্ হইলে আধ্যগণের একতা! সম্পন্ন হইতে পারে । অনেক ব্রাহ্মণ. 

ইচ্ছা! পূর্বক স্বীয় মর্ধ্যাদা পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে গ্লানিভাজন হই 
গাকেন। :... 

” বর্তমান সময়ে চায় জন্য গ্রবর্ণমেপ্ট সাম্ধাষ্য প্রদান করিতে 
অভিলাধী । আপাতশঃ- আমরা! দেখিতেছি ইহাদ্বার। টোল: সমৃহেষ 
উপকার হইবে ।, সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচান .হইবে ; সুতরাং উপকান্ধ - 
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হন টোলগুলির গতি এখন. লোকের উৎসাহ, নাই ॥.. শি 
অত্যন্স সাহায্য লোভে শেষে আচ্ছেদ্য_ জাগুড়া জালে কডিত-নঃ হইভে,. 

হয় ইহাই ভাবনা. প্রথমত:*অর্থ গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ তজ্ছন্ত, বাধ্যবাধকতা), 
সৃতীয়তং তস্থরোধে অব্যবস্থা! প্রধান করিতে হইরে। ব্রাহ্মণগণ অন্ূর্ণৎৎ 
রূপে অক্লমূল্যে আত্ম বিক্রক্ণ. করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ 
মন ্রাচ্ষণগণ: পূর্ন বৎ পরিণাম চিন্তা করিয়া উপস্থিত -ব্যাপারের, 

ইত্তিকর্তব্যত! অবধারণ করিবেন. যাহার. উদর: জালা অস্থির: হইয়াছেন), 

তাহারাও উহাতে উদরপূর্ণ ক্ধিতে,সমর্থ হইবেন ব্রা লাভের: মধ্যে, কেবল! 

আত্মবিক্রয়'।. ব্রাঙ্গণাস্মার মুল এত.অন্ন নছ্ছে ইহ! যেন. ব্রাহ্গণ, মাত্রেরই: 
মনে স্'কে . 

বিজিত. দ্বেশবাসীগণ' িরকালই জেতৃজন-কর্তৃক নিপীড়িত হইবে ॥ 
রারই কৌশল বা বব. এবংকিধ স্থলে প্রযোজিত হয়, বলে. নিপীড়ন, 
অন্রের কার্য, কৌশলে: পীভূন ূ র্তের।সভাক্ট। গুণে মুগ্ধ করা যহতের:- 

কার্ধা।, অবশ্য সংসার চক্রের রিবর্তন্ষে বন্ধিং বল.বা. কৌশলের গ্রয়োজন।. 
হইতে, পরে, .কিন্ত, তাহাতে, অবাধে... মুগপাত হইযে -মনথ্য্? 
কি রহিল? কিন্ত বিষয়ের দাস, ধনংগৃ্, জন্ আঁতি অর, সময়াই ন্যায়, 

রক্ষা, করিয়া থাকেন।, তাদুশ লোকের; রন, রচনাতে বিশ্বাস স্থাপরা 

পূর্বক আম্মহত্যা, কর! নিব্বোধের, কর্ম. ব্রাঙ্গণগগ মধ্যে অনেক এরূপ 
হইয়াছেন যে,. বৎসামান্য লোভের দাস, হইস অনায়ার়ে. আত্মনাশ কঁরি-. 
€তছেন। ব্রাঙ্মগোচধিত প্রতিভা তেজ সারত্য, সত্যনিষ্ঠা.ওধন্াহৃষ্টান্চ পযি-. 
ত্যাগ, করি! কলুষিত হওয়া ব্রাহ্ধণের কর্তব্যনযে।.অধুন! অন্রেতার, সমর,. 
যে. অনরতা করিবে তেই সংসারে কানের লোক হইবে.।. কিন্তু অঙ্থরের- 

জহুরার পরিণামে ধ্বংসংপ্রাণু- হয়,অনুরাও দিশ্ম [ল.হয় ।পরিণার্ভাবিয়া। 

ব্রা্গণ: অহ্রক্রিা, হইতে বিরভ, হইয়, দেবছারের প্ররাদী হইরেন। 
ব্রাহ্মণত ভূদ্েব। সংসারে; নরদেব. প্রধান হইলেও. তৃদ্দেরের; গিট, 

'পনামত।.. ক্ষণ, সেই সন্মান: পরিজ্ঞাগ' 'কষিবেন। না|. ফাহার-সক্সান. 
পে রক্খা করিলে. অন্য তাছ! সহজে ক্ষঙ্ঈ-করিতে। পারে না 1. শ্যৈদম্পাত 

স্বার্থক: হেন, পঙ্গি-দবারা:পৃক্ষিসাশ অনেকেই দেখিয়াছেন। মিঘবাধ- 
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শেন পর্গী জানে না তাহা হি বিহ্ল কাংদ কাছে, শু 
যনস্তষ্টি অন্ত আত্মনাশ করিতেছে । শ্রভু সভ্য. বুলিরেম আর. অনি ভৌন। 
গলিয়! গেজ-_পুজকিত- হৃদয়ে! আবার পক্ষিনাশে প্রবৃদ্ত হইন।। বাঙ্গণ। 
এরূপ স্বেন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবেন ন1। প্রভু. সভ্য বলিলেই যে, সত্য. হই- 
লাম ইহার'প্রমাণ কি?. প্রভু বে, সভ্য তাহ! কে.বলিন? তাহার: স্বার্থ; 
বাধর্ম জগ সে বাহাঁ ইচ্ছা করিতে পারে, বলিজে পারে, আমরা. ৫কন, 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়া অসঙ্গত প্রস্তাবে, প্রবৃত্ত হইব? এক্সপ পূর্বাপর 

বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ বাহ্ধ ণগণ অধঃপাভ. হইতে স্বস্থানস্থিত হুইরেন ॥ 
আমরা বলিতেছি আর্ধ্যগণ ! ঘোর কলিকাল উপস্থিত, সাবধান হইরেন,, 
বিশেষত বাক্ষর্ণগণ অলৌকিক ব্যবহারেও দ্বেখ।, যায়, য়ে, কদ্দাচার ও, 
ব্যতিচারে বান্ষণগণেরই দিশেষ। ক্ষতি ও. নীচতা! লাঁত-হয়। নীচত্া, লাভ 

করিতে মনুষ্যের ইচ্ছা, হইতে পায়ে না, বাঙ্গণগণ: এ দেখ. ম্নেচ্ছগণ, 
আধা হওয়ার বাসনায় কৃত প্রমাণ উপত্থিত, করিয়াছে । উচ্চকুল ব!. 

স্কুলান, বলিয়া, পরিচয় দিতে সকলেই প্র্নাসী, তরে. ফেন ান্দগগণ, অগ- 
তের উচ্চপদারঢ় হইয়া, েঙছপুর্বক গ্লসাতলে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন %. 

ব্রাঙ্মণগণ ! পূ্বস্থতি স্মরণ করিয়া, ধর্খানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন ।, কজিক 
যৌবন উপস্থিত, আর.নিস্থার: নাই। কলির আগমন শুনিয়া! “ধর্দারাজজ 
ুিষ্টির রাজত্ব. পরিত্যাগ করিয়া, মহাপ্রুহান, করিয়াছিলেন । আমরা 
সেই কমিকীলে শাস্তভ্রীবে জীবন, নির্ধধাহ করিব* ইহা. অসম্ভব ।. কলি. 

বাশক কন্ীর আবিতাবের "পুর্বে গ্রত্যেরে স্ব স্ব ধর্ম পালন, করিলেই, 
অনেকাংশে শাস্তিলাভ, করিতে পারিবেন । . ব্রাক্ষণগণ সাবধান হউন ।. 

্ীশিক্ষ? । 

আমরা পর্ব গ্রবন্ধে বলিয়াছি; পবিদ্যা নঃনারপ,আমাকের মলতরার কারণ 

হইবে নারীগণের পর শক্র।. .এইঞ্জপ কঠোর শারীরিক. পরিশ্রম. বা, 

. জা মানসিক চিন্তা এ সমস্ত নারীর পক্ষে রজনীর 1. কমন! সমস্ত 
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কার্য বার! নাগী জীবনের সর্ব প্রথম ও সর্ব -প্রধান উদ্দেশ্য সম্পাদিত 
হইতে পারে না'ঁ। এইরূপ হইবার কারণ এই যে নারীগণের মস্তিস্কের, 
আত্যান্তিক আলোচনার জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি পরি- 
পূরণের জন্য নারীর অন্য অন্য অঙ্গ প্রভ্যঙ্গ হইতে রক্তা্দি মত্তিস্কে প্রেক্িত 
হয়। অর্থাৎ নারীগণের অন্য অন্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে “নারীগণের 
মস্তিস্ক পরিপুষ্ট হয় না।” তবে তাহাদের দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলত! 

" ইত্যাদি গুণ গুলি যাহাতে বদ্ধিত ও বিকসিত্ হয় তাহার দেষ্টা ও সেরূপ 
শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 

এ সম্বন্ধে স্ত্রী-শিক্ষাদানেচ্ছ কোন এক পত্রিকা বলিয়াছেন যে “ন্ত্রী- 

জাতির প্রক্কৃতি যেমন পুরুষ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তাহাদিগের শিক্ষার 

বিভিন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্ক। পুরুষের! এচ্ষ প্রকার গুণেও রমনীগণ অন্ত 

প্রকার গুণে বিখ্যাত হইবেন এটী অথগুনীস্ক এ্রশিক নিয়ম, যণহারা এ. 

প্রাফেদ স্বীকার করেন না তাহার! নারী প্রর্কতি অবগত নন। তাহার! 

পুক্রযোঁচিত সুণে নারীগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তাহাদিগকে বিকৃত 

ও হাস্যা্পদ করিতে চান এবং তাহাদিখের, স্থারা সমাজের ষে.কল্যাণ 

হইত, ততৎপথে কণ্টক রোপণ করেন । মুখ দ্বারা আহার ও নাসিক! 

সবার! শ্বীসক্রিয়। সম্পন্ন হইবে ইহাই স্বাতাবিক নিয়ম । কিন্ত মুখের, 

বার স্বাস কার্ষ্য এবং নাসিক! দারা আভাব্র কতক পরিমাণে সম্পর হইতে, 

পারে দেখিয়া যাহারা স্বভাবের ব্যবহার বিপর্য্যয়' করেন, তাহীদিগের 

আহার ও স্বাস ক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই.। পুরুষ জাতিকে 

পুরুষ প্রক্কতির শিক্ষা এবং নারী জাতিকে নারী স্বভাবোপযোগী শিক্ষা 

দান করাই পরস্পরের এবং জনসমাজের কল্যাণের কারণ তাহার অন])থা 

করিলে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে । রমণীগণ পুরুষ প্রকৃতি লাভ করিম! 

লজ্জা, মধুরতা, বিনয় ইত্যাদি গুণে ক্রমেই হীন হইতেছেন।” * 

* আমাদের, মতে স্ত্রীজাতির বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষ' প্রদান করা! 

_ নিতান্তই কর্তবা। এভিন্ন পুরুষের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ যে প্রণালীর 
শিক্ষাতে রমণীদের মস্তিষ্কের বিশেষরগ্ঠো আল্যেচনা করা, আবশাক ৮ | 

সে প্রণালীর শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই অন্যায়! . '* 
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_ল্টুতি শিক্ষা ধেক্বণ অবস্থা তাহাতে যাহা: 'পুরুষের শিক্ষণীয় 

জীলোকেরা প্রার তাহাই শিক্ষা করিতেছেন. স্ত্রী পুক্লব-: উভয়ের: উভয় ' 
জাতিয় শিক্ষা-ন! হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে .ন।..গৃহস্থালি, 
গাহন্থ শিল্প, পাক বিদ্যা এই . সকল, স্ত্রীলোকের প্রধান ও অবশ্য 

_শিখিতব্য ? বর্তমান প্রণালীর. স্ত্রীশিক্ষাতে এ সকলের অভাব বশতঃ 
সমাজের অবস্থা নান। প্রকারে শোচনীন্ন হইল্লা পড়িতেছে। পুর্ব. স্ত্রী 
লোকেরা পুব্তক পড়িতেন না, অক্ষর আকিতেও জানিতেন না, 
কিন্ত তাহারা গৃহস্থালি গাহস্থ উপযোগী ' শিল্প, বিণয়, সদাচার, 

প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষনীয় বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ 

করিতেন । উহার! ঘালিফাদিগকে যে সকল খেল। রন! করির! 
নিবিষ্ট করিক্পা রাখিতেন: তথ্থারা বালিকাদিগের বালিকা অবস্থাতেই 
পৃহস্থালি শিক্ষার অন্গুরাগ সঞ্চার হইত। স্রাধাবাড়ি খেলার রাধন 
বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত। পুতুল খেলায় পাপন ও তাহা 

এয়-বিবাহ, আত্মীয় কুটুশ্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্শের মর্ধ্যাদা, 

লৌকিকত। রক্ষা, প্রতিবেশীগ্রেম, পুজৰবধূ ও কন্যাদিগকে শিক্ষা! প্রদান 
তাহাদের কলহ তঙ্জন ইত্যাদি গৃহস্থালির শিক্ষা ও অমৃত স্বরূপ লজ], 

ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্সিত। বিনা শিক্ষায় কিছুই ছয় না, 
অতএব-কি গৃহস্থালি, কি সন্তান পালন, সমস্তই শিক্ষা কর! বর্তব্য। 
যাহা শিক্ষিন্নীয়. তাহ! শৈশব অবস্থাই শিক্ষা কর! রুর্তব্য, .কেন না বাল্য- 

কালে যাহা শিক্ষা কর! যায়* তহোতেই উত্তম ব্যুৎপত্ভি জন্মে । বয়োবৃদ্ধি 

সহকারে নান! বিধয়ে বুদ্ধি বিক্ষিগু হওয়ায় সেই সময় .কোন বিষয়েই 

উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায় না। তখন ভোগের সমর, 'সুখভোগে মন 

ইতস্তত; সঞ্চরণ করে, স্ুতরাঁৎ কষ্টসাধ্য শিক্ষা সেই সময় হইতে পারে 
সা। তথন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় সত্য, কিন্ত সংসারের নান! চিন্তায় ব্যাকুল 

হইতে হয় ও ঈদৃাশ কষ্ট সহ হয় না। এই সকল.কারণে শিশুকালেই 
সমস্ত শিক্ষা, কর! কর্তব্য । বর্ধমান সমগ্কজে বালিকাগণ একমাত্র লেখা 

শড়ীর দিকেই মন সংযোঁগ কুরিতেছে'। উপরিক্ত কর্তব্য কার্ধ্যগুলি 
অনেকেই শিক্ষাকরেন না অথবা শিক্ষা করিতে অবকাশ পান না। 



রি (বেদ্বাসি। ॥.. 

সজের জিনা করিবে, না,  সাংলদারিক কা্ধ্যগুলির প্রতি মনোষোগ 

দিবে । কেহ কে বলেন যে লেখা পড়া খিখিয়। উত্তমরূপে জানলাভ 
করিলে রমনীগণ অভি সহজেই এ সকল কর্তব্য কার্খ্য সুচারুকূপে নির্বাহ 

করিতে পাস্ধিষে + তুক্তি ও তর্ক দ্বারা ইহাই ধারণা হয় সত্য, কিন্ত 
ঘটনাস্থলে দাড়াইয়া৷ দেখিলে দেখা খায় যে, লেখ! পড়া। শিখি উপরি- 
উত্ভ কর্তব্য কর্মগুলি অনেকেই স্বহন্তে সম্পাদন করিতে লক্ষম হন ল! 

এবং কেহ কেহ গৃহস্থালির এ লমন্ত কর্তব্য কর্ম শিক্ষার আবশ্যকতাও 

তত মনে করেন মা । | 
ফলতঃ আমরা রমনীদিগের উচ্চশিক্ষার € ধেশিক্ষাতে মস্তিষ্ক 

ক্মত]াধিক আলোচনার জন্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতি হয়) 
_ শ্সাবশ্যকভা মাত্রই স্বীকার করিতে প্রন্ঘত নহে । যে শিক্ষাতে ভগ- 
-্বানের আজ্ঞা ও নিয়ম উপেক্ষা হয় সেষ্্রপ শিক্ষাতে সমাজের মঙ্গল 

হউক ব! নাই হউক তাহা কখনই শিক্ষনীর নহে। আমরা স্ত্রী জাতির 

- সাধারণ শিক্ষার € আর্থাৎ ধে শিক্ষাতে তাহাদের দয়া” সহিষুতা, কোম- 

লতা প্রভৃতি সদ্গুণ গুলি বর্ধিত ও বিকশিত হয়) বিশেষ পক্ষপাতী 

 ব্বর্তমান সময়ে অনেকেই বলেন যে, প্রাচীন কালেও আর্ধ্যের রমনীদের 
.. উচ্চ শিক্ষা! ও স্বাধীনতা প্রদান করিতেন কেন ? ইহার উত্তরে আমর নিষ্ন 
_ এলিথিত ২। ৩টি কথা এস্থানে উদ্ধত কষ। নিতান্ত আবশ্যক মনে করি । 

শে "পল টি তি হু গত 
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বিজ্ঞাপন 1... 

গুরেষট এগ ওরা, কোম্পানির চাবিণুন্য 
লেভার র খাড়ই রর ব্যবহারের 

পক্ষেই উ 
] যদি, কারুিিতে অথবা উপ! 
'দাঁনে কোনুক্ধপ দোষ, "লক্ষিত হয় তাহ। 
হইলে তৎক্ষণাৎ, পরিবর্তন ক্রিয়া- 
দেওয়া ইয়' অথব! বিনা ব্যয়ে মেরা- 
মত.করিয়া দেওয়া.হয়। তজ্জন্ত সম্পূর্ণ 
'রূপে গ্যারান্টি দেওয়া হয়। 
২. ১এযে হেতু আমাদের নির্টিত 
'্যতি প্র 
শতবার হা না. 

২৭. সূদি প্রকৃ্, বত্তের সহিত 
মা করা হয়, তাহা হইলে *এই 
একটী ঘড়িতে জীবন কাটয়া যাইবে। 
. নিম্নলিখিত প্রকারে শ্বড়ি সকল 
ভারতবর্ষের সকল 'ঘরি বিক্রেতার 
নিকট অশবা রেষ্ট. এণ্ড কোম্পানির 
টার গণের নিকট পা এয়া যায়। 

তত লা 

দিভিন | অর্থাৎ ছোট সাইজ ) ঘড়িঃ 
ঘাহাঁর জন্ত.তিন -বংসও গা্রান্টি 

দেওয়া হয়। 
ওপেন, ফেদ (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) 
নিকল রৌশ্যকেম ১৮1৮ খীটরপার- 
কেন্, ৩০1 হুণ্টি আবরণ সহিত ) 
২০২ ৮). .৩5॥ হাপহ্ঠী (অর্ধ 
বরণ মৃহিত ) 2১২১1০27৩৫৭ 

: ওয়েই.এগড কোম্পানির গাড খড় 
রাই, ইযানডান্ড 'কেমুরালিটা,. ছয় | 
খ্সত্েত্, গারা প্টি। নিক, (নাঃ ্ 
কে 2৫২ থার্টি রৌপ্যুকেস,৪? 
১ এম্পিরিয়াল কোয়ালিটি 

(পরের... গ্যারান্টি |. 

প্রত্যেক রঙ্দর মেরামত করিবার | 

ফ। 

কেস রা ওয়েট এগ .. ওয়াচ, 
কেম্পানির কেসৈওর ওয়ান্ু,অপরাপর 
সাধারণ ঘড়িরন্যায় সময় প্রদান, 
ব্যতীত ইহাতে সাপ্তাহিক দিন এবং. 
মাসের তারিখে দেওয়। ,আছে (বড়. 

এবং মাঝারি সাইজ ) ওপেনফেত ২৫২. 
হণ্টিং (আবরণ সহিহ) 

- -ওর়েষ্ট এগ $ওয়াচ কোম্পানির 
ক্যাম্পেন ফুলগ্নেটি ঘড়ি (মাঝারি . 

সাইজ ) পতাতি চ্লিম্মিত হেয়ারম্পীং 
দ্বার! উপযুক্তরূপে প্রন্তত বলিয়া! বর্ষা- 
কালে মরিচ! ধরিকীর অথবা ভাঙ্গিয়া 
যাইবার সম্ভব. না । ছদ়্ বৎসরের 
গ্যারান্টে দেওয়া ইয়। 

ওপেনফেস (কর্থাৎ আবরণ শূন্য 
খাটি রৌপশিকেস্। ৪০২ ওনিকল ৯৫. 

ওরে এগ, কোম্পানির চাবিশৃন্ত ' “বাণ”-নিকলর্বপার আশ্চর্য্য ধর 
ণের চাবিশূন্য লেভার ঘড়ি যাহার 
মূল্য কেবলমাত্র ১২৮০ বারটাক। বার 

আন? মাত্র । 

ভয়ানক. অন্থকরণ কাও হইতেছে, 
সাবধান। আবেদনকারীকে ধিশেৰ, 
বিবরণের সহিত সচিত্র মুল্য চিরুপন 
পত্র রিনামূল্যে . দেওয়া; যায় । ওয়েষ্ট.. 
এণ্ড 'ঝয়াচ মেন্গুফেকচারিং কোম্পা 

নির . এক্জেপ্টগণ তাহাদের . দীয়িতে 
ভারতবর্ষ ও এপ্রদেশের সকল, পানে 

, ভেলুপেয়েবের (পাশেলে, হক 
থাকেন, ] রা 

গা |.১২নং রালবাঁদার ইট কলিকাতা) | 
গন. পু 

'নিকরৌপ্য-” টা 

: ওয়েক্উ এগ ওয়াচ কোম্পানি, ২৯ নং. 

চার্চ গেট ্ াট বোস্বাই হর ৮: 



৩৫ 

| ষ্ঠ ভাগ । _জাষ্ঠ, সন ১ ১২৯৮, “সাল হয় ক 

দেবি । প্রসীদ পরিপালর নোিরিভীতে, নিত্যৎ যথা নুরবধাদখুনৈৰ সব: 

গাপানিসইর্জগতাঞ্চশমং নয়াশু, উৎপাত পাঁকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গুন্ ॥. 

"মাগো ! - প্রসন্ন নয়নে একবার কটাক্ষপাত কর। মহাবল পরাক্রম 

অহথরগণণক নিধন করিব যেমন এখন ব্রৈলক্য. রক্ষা করিলি, সেইরূপ. 

প্রবল শক্রর হস্ত হইতে ভবিষ্যতেও সর্বদাই এ অনাথ সস্তান 

রঙ্ষা.করিতে হইবে । মাগো! আমাদের তুই বিনে. আর 

“৫ আমার ৮ বলিবার নাই ! মা! সর্ধ, জগতের পাপ রহ 

কিনা দে, আর সহ্ হয় না, দস দগ্ধ হইয়া, গেল, ত্রিভুবন 

তি স্বর সকলের পাপ চিত্ত! রিধ্বংশ কর । মাগো
! 

গগাশলে। পাপাছারাদিছবারা নে স্কুধ, উৎসীড়ন, 
উ 



স্ত্রী-শিক্ষ। | 

১। জ্তি প্রাচীন সময়ের আধ্যদিগের.মধ্যেও কেহ কেহ পুরুষের 

ন্যায় রমণীদের উচ্চশিক্ষার ও স্বাধীনতার আবশ্যক মনে কাঁরলেও 
২।৪টি মাত্র রমণীকে উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনত! দিয়াই তীহারা হয়তঃ 

বুঝিতে পারিলেন যে, রমণীগণ উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায় 

তাহাদের জীবনের সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইতেছে ও 
সমাজের কর্তব্য কর্শগুলি উপেক্ষিত ও বিশৃঙ্খল হইতেছে। তাই 
তাহার। ( শাস্ত্রকারেরা ) প্রায় সকলেই একবাক্যে স্ত্রীর স্বাধীনতার 

ও উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়! গগিয়াছেন। নতুবা ষাহারা 
( মহ্র্ষিরা) সময় সময় ছুই একটী বমণীকে উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা 
প্রদান করিয়াও আবার সুাহাঁরাই নিজ ব্যবস্থাপত্রে “শ্ত্রীজাতির বেদে 

অধিকার নাই” তাহাদিগকে কখনই কিছুতেই স্বাধীনত৷ দিবে না” 
বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া যাইতেন ন1। 

২। যাঁদ প্রাচীন কালে রমণীদের সর্বত্রই উচ্চশিক্ষ। প্রদীন করা 

হইত, তবে আমর! সমস্ত বেদ, পুরাণ, ইতিহাসে ২। ৪টি মাত্র দৃষ্টান্ত না 

দেখিফ সহজ সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতাম । 

৩। পুরুষের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্ধ্যগণ নানাপ্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ 

গিয়াছেন । আর্ধ্েরা পুঙ্ধান্থপুঙত্খরূপে পুক্ষষদের শিক্ষা সম্বন্ধে 

কার ব্যবস্থ। প্রদান করিয়াছেন । ক্িস্ত রমণীদের সম্বন্ধে এ সকল 

দখা যায় না। রমণীদের স্ত্রীত্ুলভ কর্তব্য কর ( সম্বন্ধে 

বিস্তার বল! হইবে )ভিম্ন অন্য প্রকার শিক্ষার যে বিশেষ 

(অমনে করিতেন স্পষ্টরূপে এমন কোন প্রমাণ দেওয়া যাইতে 

.. মান সময়ে আমরা যে সকল প্রাচী নকালের সাধ্বা রমণাঁদের 

সা.করিতেছি, তাঁহার কেহই বেদ পুরাণে, উচ্চ- 
এক্ধপ স্পষ্ট কোন প্রমাণ মাই। তবেষেকেহকেন 

শী) উচ্চ শিক্ষার পরিচয় দিতেন, তাহা দ্বার! ই্ছা 



বেদব্যাস। ৩৫ 

নিশ্চয় প্রতিপন্ন করা যায় না যে তাহারা রীতিমত পুরুষের ন্যায় উচ্চশিক্ষা! 
লাভ করিয়াছিলেন । বর্তমান সময়েও এখানে সেখানে ছুই একটী লেখা 
পড়ায় অশিক্ষিত! প্রাচীন রমণী আছেন,ষাহাদের গভীর উপদেশ গুনিলে 

অবাক হইতে হয়। তাহারা পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়াই উচ্চারের 
ধার্থিকা রম্গী রলিয়া পরিচিত হইতেছেন। 

আর্ধ্যগণ শারীরিক ও মানসিক সমস্ত সৎ বৃত্বিগুলির অনুশীলন ও 
সামঞ্জস্য রক্ষা করাকেই ধর্শ অথবা কর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে করিতেন । 
বর্তমান সময়ে” অনেকেই যেমন কাহারও কোন একটী বৃত্তির বিশেষ অন্ধু- 
শীলন দেখিলেই অস্থির হইয়া পড়েন, প্রাচীন আর্ধ্যের৷ সেন্সপ হইতেন 
না1। তাহারা বলিতেন ও বুঝিতেন যে, দয়াময় ঈশ্বর যে সংবৃত্তিগুলিই 
প্রদান করিয়াছেন,সে সকলেপ্ই যথাসাধ্য অনুশীলন কর! কর্তব্য । আর্ষ্যেরা 
রমণীদ্দিগকে কুমারী অবস্থায় চিরজীবন থাকিতে 'আদেশ করেন নাই । 
তাহারা বলিতেন তুমি কুমারী অবস্থায় থাকিবে কেন? ভগবান যে সকল 
সতবৃততি প্রদান করিয়াছেন তাহার সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুশীলন কর । তাহারা 
বঁলিতেন্_তুমি স্ত্রীজাতি, তুমি পুরুষের সমান উচ্চ জ্ঞান লাভের অধিকারী 

নহ--তোমার ক্ষমতা অন্ুসাক্তরই সাধারণ ভাবে বিদ্যা শিক্ষা কর, বিবা- 

হিতা হও, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন কর, গৃহপ্ধাশ্রমের তোমার ,নিদ্দিউ 
কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন কর, পরোপকার কর, আস্মীয় স্বজন প্রতিবেশী 
ইত্যাদি স্ুখন যে কোন, গ্রকার দুঃখ কষ্টে গত্তিত হইবে, তুমি লাধ্যানুসারে 

তাহাদের সাহাষ্য কর তাহ» হইলেই তোমার ধর্ম হইবে । সেদিন এক 
কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে, একটি ইংরেজ কুমারী কুষ্টগ্স্থ লোক- 

দিগের শুশ্রযারজন্য ভারতে আসিয়াছেন । দেশের অমেকেই তাহাকে 

অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছেন, কিন্তু গ্ররুতপক্ষে বিচার করিয়! দেখিলে 

তিনি বিশেষ ধম্যবাদের পাত্রী নহেন ? হয় ত এই রমণী ঈশ্বর প্রদত্ত অস্তান্ত 
বৃত্তিগুপি একেবারে উপেক্ষ। করিয়া এক দয়াবৃদ্ভির বিশেষ অন্ুশীপন 
করিতেছেন । প্রাচীন আর্ষ্যেরা এরূপ রমণী কি পুরুষকে এপ্রশংসা করিতেন 

না। বরং অনেকস্থলে কিবেচনা করিয়! দেখিলে এরূপ ব্যক্তিকে পাপী 
বূলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা স্ত্রী এবং পুক্রবের যে সকল আদশ 



তি . বেদব্যাস ।- 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন চতাহীতে সম্পূর্ণরূপে না হউক আংশিকরূপে সমস্ত 

শারীরিক ও মানসিক সাধু বৃত্িগুলি বাহার! সামগ্স্য রাখিয়া অন্থুশীলম 
করিয়াছেন, তীহারাই ধন্টবাঁদের পাত্র হইয়াছেন । তাহারা আর্ধ্য রমপী- 
দিগকে একপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিতেন যে বদ্ধার। গৃহস্থাশ্রমের সমন্ত 
কার্ধ্যই তাহাদের দ্বারা নিপন্ন হইত, এ ভিন্ন প্রাতবেশী আত্মীয় স্বজনের 

“মধ্যেকাহারও কোন দুঃখ কষ্ট কি পীড়া হইলে তাহাকে যথাসাধ্য সাহাষ্য 
ও উুশ্রযাকরিতেন । আজ যদি ভারতের সমস্ত ন! হউফ অধিকাংশ রমণীগণ 
- সেই পুর্ববকালের মত তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও প্রাতিবেশী দীন দরিত্র 

ও পীড়িত ব্যক্তির সাহায্যও শুশ্রযা করেন তবে ইংলও আমেরিকা! হইতে 
রমণীদের আনাইয়! সেবা শুশষ! করার দরকার ছয়. না ২ দীন ছুঃখি- 

দেরও এত কষ্ট সহা করিতে হইত নী । পরস্পর পরস্পরের যদি সকলেই 
সাহায/ করি, তবে দুঃখ কৃষ্ট স্বান পাইবে-কেন:? : 

বর্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষিত মহোদয়গণ ইংলগু প্রতি দেশে ও 

স্ত্রী শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন এতস্তিন্ন শাস্তাদিতেও দেখিতেছেন যে, 

« কন্যামেব পালনীয়া! শিক্ষানীয়তিদ্রতঃ ৮ অর্থাৎ, কনযাঝে পালন 
করিবে ও যত্বের সহিত শিক্ষা দিবে । কিন্তু ঞ্চি প্রণালীতে, কি কি শিক্ষা 

দিলে জাধধ্য রঘনীগণের হৃদয় আরও প্রশস্ত ও পবিত্র হইবে সে সম্বন্ধে 

অনেকেরই একেবারেই দৃষ্টি নাই । বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর কি কি গুরু- 

তর দোষ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধ, ত করা হইল। শিক্ষিত" মহাঁদয়গণ 

। কাগজে কলমে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি ন1 দেখিয়া,একবার বঙ্গের গৃহে গৃষ্কে 

পরিভ্রমণ করির1 ধীরভাবে দেখিবেন যে বর্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে 

উন্নতি অপেক্ষা অবনতির ভাগ অধিক হইয়াছে কি না? | 

১1 বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর সর্বপ্রধান. দৌষ এই যে, এই শিক্ষাতে - 
ধর্ম ও নীতি শিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম ও নীতি বিহীন! শিক্ষা প্রাপ্ত 
'হইয়। এ' দেশের যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। 

আবার এ দিকেনসেই প্রণাঁলীর অনুসারে শিক্ষা রমণীরদিগকেও দেওয়া. 

হইতেছে বে প্রণালী শিক্ষাতে যুবকগণের' চরিত্র মন্দ হইতেছে, 
নই. প্ণা্ষীর শিক্ষায় র্মণীদের হুদয় উন্নত ও.পবিত্র হইবে যাহার 
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“হলেন অখব! সেইরপ শিক্ষার প্রশ্রয় দেন তাহারা! যে অত্যন্ত ভ্রমে' পতিত - 
হইয়াছেন, ভাহাতে সন্দেহ নাই। ৃ ৃ 

: হ। বর্তমান সময়ে আমাদের রাজা *ভিন্নদেশবাসী ।/ - তাহাদের . 

তাঁষ। ধর্শ আচার ব্যবহার রীতিনীতি রুচি ইত্যাদি সমস্তই বিভিন্ন । পুরুষ- 

গণ বাধ্যচ্ছইয়া সেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন,কিত্ত রমণীদিগকেও 
' কেন সেই ভাষা শিক্ষ! দেওয়ায় জন্য বিশেষ যত্ব হইতেছে তীহা। আমরা .. 
বুঝিক্লা'উঠিতে পারি না । ঘরে বাহিরে সকলেই যদি বিজাতীয় ভাষা ও : 
হাবভাব শিক্ষা করি তবে এ দেশের জাতীয় উন্নতি যে কখনই হইবে না 

তাহা নিশ্চয়। বর্তমান সময়ে এমন অনেক স্ষিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ আছেন যাহারা 
বিলাতে কর়টা বড় বড় ষাঁড় আছে তাহা বলিতে পারেন । কিন্ত এ দিকে 

দেশের, বাড়ার, বংশের কোন তত্বই'জানেন না? জ্ীজাতির শিক্ষার ভার 

সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতেই আছে । আমন! ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে 
জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিতে পারি । 

৩। এই ধর্ম ও নীতি বিহীন শিক্ষার ফলে বর্তমান শিক্ষিতা রমণী- 
গণ বীহরে কতকটা সাধুত! দেখাইতে সক্ষম হন কিন্ত প্রুতপক্ষে তাহাদের 
ভিতরে সাধুভাব অনেকেরই নিতান্ত সামান্য । অনেক শিক্ষিত মহোদর- 

গণ এই শ্রাকার শিক্ষিতা রমণীর বাবহারে সখী হুইানান বস্তিয়া প্রকাশ 

করেন । কিন্ত আত্মীয় স্বজন এমন কি পিতা মাতা ভ্রাতা, শ্বশুর 

ইত্যাদি 'বাক্তিগণ তাহাদের ব্যবহারে নিতাজ অস্থুখা,এক কথায়, বর্তমান 
শিক্ষিত। রমণীগণ পতি থুত্র ভিন্ন আর. কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা 

ভক্তি ও ভাল বাসিতে পারিতেছে না । 

৪। শৈশব কাল হইতে,কেবল এক নাত্র লেখা পড়ার দিকে রমণী- 

গণ মনসংযোগ করায়, গৃহস্থালির কার্যে নিতান্ত অপটুতা প্রকাশ করিয়া. 
থাকেন । বর্তমান পিক্ষিত। রমণীদের মধ্যে ““পাক। গৃহিণী”, অতি 'অল্পই 
আছেন । অল্পব্যয়ে, অথচ স্থচারুরূপে সংসারযান্রা নির্বাহ করিতে. অনে- 

কেই সক্ষমনহেন। রমণীদের গৃহস্থা লিশ্রিক্ষার অভানে মনেক পরিধার উৎ- 
সস বাইভেছেন । অনেকে ভদ্র লোকের সংসারের সামান্য সামান্য কাজ. 
কর্দের জন্য বাহুল্য ব্যয় করিতে হয় । চাকর চাঁকরানীর মাহিয়ানা-দিতে -:.. 



না -& নান ূ রি 

ইন অনেকে আর | আমর! এমন অনেক পরিবারের অবস্থ। আনি মে 

হবের মাষে ২০১ । ৩০০ টাকা মাহ্যানা পান অথবা অন্ভোপারে আয 
করেন,অথচ উপরি উক্ত কারণে সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইতেছে। কোন কোন 
স্থলে এমনও দেখিয়াছি যে,কর্তী মাসে ৪**। ৫** টাক! পাইতেন, তাহার 

সার, পরদিন তা পুর 'কি খাইবে তাহা ভাবিয়! অস্থির হইতে নুইয়াছে। 

নত সর্বা্রই যে এই ঘটন| হইতেছে তাহা! নয়, তবে অনেক স্থলেই 
রমদীদের গৃহকার্ধা শিক্ষার অভাবে ব্যয় বাহুল্য হইতেছে ইহ! নিশ্চয়। 
1৫৭ ধর ও নীতি বিহীন হইলে মান্থষের যে রক ছরবস্থা হইতে 

পারে, আমাদের সমাজের যুবকু মুবতীগণ ক্রমে ক্রষে নেই সকল হুরবন্থার 
যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন। তবে হিন্দু বালক বাঙিকাগণের, পু্ববপুরুষ- 
দিগের সঞ্চিত অনেক সছ্গুণ ছিপ বলিয়। এখনো: একেবারে শোচনীঞ্জ 
অবস্থায় যাইয়া দাড়ায় নাই। কিন্ত এখনো বায় না হইলে পরিণাম 
ফল বড়ই বিষয় হইবে। 
আজ কাল আমাদের দেশে ভ্রীগণ শিক্ষালা নং আর যত লাভ 
.হউক আর নাই হউক,প্রায় সকলেই ন্যুনাধিক পরিমাণে বিলাসিনী হইয়া ' 
পড়িয়াছেন। . বিলাসিতা তাহাদের মধ্যে এতদূর প্রবল হইতেছে যে, 
গৃছে কাজ কর! অনেকের নিকট দাস্যবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়? পুরুষে- 
রাই স্ী জাতির ছুর্দপ(র একশেষ করিতেছেন । পুরুষের। স্ত্রী শিক্ষা রী 

শিক্ষা, করিয়া আন্দোলন তুলিয়াছেন। ভ্্রীকলেজ, ভ্্ী-বিদ্যালয়ন, অন্তঃপুরে 
স্রীলোক হারা স্ীদ্দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, গ্রামে গ্রামে, পন্নীতে 
পললিতে, গৃহে গৃহে স্ত্রী-শিক্ষার জন্ত সভাসমিতি নানা প্রকার চেষ্ট! করিতে- 
€ছেন। স্ত্রীলোকের! পাণ্চাত্য দেশের অনুকরণে শিক্ষিতা, হইতেছেন'। সর. 

| রিক্তা হ্ইয়া এই ফর্লফলিতেছে যে . স্ত্রীলোক বিলাসিনী হইয়! পড়িতে-. 

হেন গৃহের কাক, করিতে গুকজনের সেবা শুশ্রা, করিতে অনিচ্ছা, 

| হইতেছে । শরীরটিকে. বিবিদের অনুকরণে পোষাকে আবৃত করিয়৷ নরের.. 
| পৃিতে, কার্পেট বু্িতে, বিদেশে ,মিজের সমবযস্ক:দিগকে পত্র লিখিতে, 
র সী . বাহুজাবার সবোধন. করিতে. শিিরাছেন। গৃহস্থালির . কাজ; 
পু শ টি 4. টি 

অনেকের. পৃক্ষে সন্তান, প্রতিপার্বন ইত্যাদি, করবা কর্গুনি 



4 . টি 

আর সাল লামিখেছে গা আম “কথামালা” “বোখোদর” পর্ন 

পড়িয়া অমনি ভ্্ীগণ শিক্ষিতা হইতেছেম,অমনি গৃহ কার্ধ্য ত্যাগ করিতে: 
ছেণ, অননি সন্তান পালন কর! ভার বোধ করিতেছেন। যে. শিক্ষায় 

শিক্ষিত হইলে রমণীগণ গৃহকার্ধ্্ অবহেলা! করে, সস্তান লালন পাঁলনকে 
ভার বোধ করে, গুরুজনের সেবা! গুশ্রযাকে অপমান বোধ করে, তাহাই 

কি শিক্ষা! কেবল কি লেখা পড়া করিলেই শ্্রীলোক শিক্ষিতা হইল ? 
গৃহকার্ধ্য, সন্তান লালন পালন রক্ষণ, স্বামী সেবা, অতিথি সেবা, পুজনীয় 
ব্যক্তিদের সেবা, এই সকল প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষণীয় । 

বর্তমান সময়ে কি পুরুষ, কিন্ত্রী প্রকৃত শিক্ষা! কাহারও হয় না। 
পুত অর্থ উপার্জন করিয়ঙতাহার এঁহিক হুখবর্ধন করিবে এই উদ্দেশ্যই 
পিতার মনে জাগন্ধক থাকে । সুতরাং যে বিদ্যা লাভ করিলে আম 

বৃদ্ধি হয়, পিতা ভাহার পুক্রগণকে সেই বিদ্যাই শিক্ষা করান। বালকের 
ধনে যাহাতে ধর্মভাবে অন্থরঞ্জিত হয়, যাহাতে স্থনীতি পরায়ণ হয়, 

* তৎপক্ষে আমাদের দের্শের সাড়ে পোনর আনা লোক যত্ব করেন ন!। 

এদিকে ইংরাজী শিক্ষার, ফলে বালকের মনে পাশ্চাত্য ভাব বদ্ধমূল 
হইতেছে, হিন্দুদিগের ধর্ম শাস্ত্রে কি আছে তাহ! তাহারা. অবগত হইতে- 
ছেন না, হিন্দু সমাজের মর্ধ্যাদা তাহারা বুঝিতেছেন না, পাশ্চান্য আচার 
ব্যবহারের দিকে তাহাদের মন আবৃর্ষিত্ত হইতেছে; সুতরাং তাহা! 
অবলম্বনের জন্য তাহারা . আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে 
বালকগণ .কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় . ত্যাগ করিতেছেন। সংসারে 

 ছুঁকিতেছে। রা 
সেইক়প আমাদের রমণীগণেরও প্রন্কৃত শিক্ষা-হয় না ও হওয়ার, 

: উপায় নাই । পিতা মাতার শান্তর জান নাই কন্যাকে ধর্মকথা গুনাইবেন 

.কিক্বপে। পুর্বে কথকতা! প্রণালী বাহুল্য বূপে প্রচলিত থাকাতে রমণীর 

: রাষাকঈণ মহাতারত ইত্যাদি বর্ণিত সছপদেশ সকল হদয়স্থ করিরা উচ্চ 
ভাব লাঁত করিত । এখন সে পদ্ধতিটা লুপ্ত প্রার়।* প্রাচীন মবীগণ 

| উপদেশ পূর্ণ কত দ্র কবিতা জাদিত। কন্যা কি বধুর কোন টা 
- ছেখিলে, তাহা জা ওড়াইক্া তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রদান-করিত। এখনকার 



৪০. বেদব্যাম। 

ক্সমণীগণ সে সফল উপদেশ পূর্ণ বাক্য]ুগ্রাহা করেন না তাহারা 
'ধিদ্যাবতী হইয়াছেম নানা রকমের নাটক উপন্যাস পড়িতে শিখিয়াছেন। 
এখম কি আর নে কেলে লোকের বাজে কথার ভাল লাগে? প্রাচীন 
্বমণাগণ অনেক গুণে বিভূষিতা ছিলেন। গৃহকার্য্য তাহারা, গৌরবের 
বিষয় বলিয়া মনে করিতেন । তাহাদের প্রস্তুত কর] খাদ্য দ্রবাঁ লোকে 

খাই! তৃপ্তি লাত করিলে, তাহারা আপনার্দিগকে ধন্য বিবেচনা করি- 

তেন।' বর্তমান সময়ের রমণীগণের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন । বৃদ্ধা 

রমশীগণ পর ছুঃখে কাতরা ।' গৃহের লোকেন্ কথ! দূরে থাকুক প্রতিবাসীর 
মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহারা তাহার সেবা ও শুশ্রাষা করিয়া 
আপনাদিগ্কে ধন্য! বিবেচনা করিতেন ॥ ওলাউঠায় রোগীর .মলমুত্ 

| পরিফ্ষার করিতেও তাহারা ঘণা বোধ করিতেন না। বসস্ত রোগীর 

বিভৎস দৃশ্য তাহাদিগকে ভীত করিত না, তাহারা অনায়াসে রোগীর 
গায় হাত বুলাইয়া, স্ফোটকের পুঁজ ধৌত ফরিতেন। বর্তমান শিশ্িতা 

রমণীদের মধ্যে এ শ্রেণীস্থ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল (. 

আমতা এক্ষণে বিলাসিতা ও অতিরিক্ত অধ্যত্ণে স্ত্রীজাতির কিকি 

ব্যাধি হ্ই্ভে পারে তাহাঁরই ২। ১টা মাত্র উল্লেখ করিব। 

১ম হিষ্টিরিয়।। 
বিলাসিতা হিষ্টিরিয়া রোগের কারণ-_ 
“বালিক। প্রতিপালনের প্রণালী, উনাদের সাধারণ স্বভাব, কোন 

প্রয়োজনীয় কার্ষ্যের অভাব, অলস স্বভাব, সুখা্িশাস, অতিরিক আদর, 

সামাজিক রীতি বিশেষের বশীতৃত হইয়া ক্রেশ স্বীকার, নৃত্য গীতাঁদিতে 

রাত্রি জাগরণ, কল্পনা প্রচুর সরল উপাখ্যান পাঠ ইত্যাদি এই রোগের 

কারণ মধ্যে গণা। এ ভিন্ন প্রেম নৈরাশা ইত্যাদিও ইহার অন্যতর 

কারণ । (599 0015 2০১৪:৮০১ 26015 8150 08501109 ০0৫ [188,082 011785 

এ 864) 60 সত, ). 

শ্রম বিমুখ ও অলস স্বভাব হইলে দেহের ক্রিয়া সুকল চারণ 

সম্পন্ন ভয় .না। কারণ উহাতে রক্ত সঞ্চালনের ্বরত! হয়, তজ্জন্য হস্ত 
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পদাদি শীতল, ত্বক শুক, যকৃতের ক্রিয়াবন্ধ, অজীর্ণ কোষ্টি বন্ধ, অর্শ, 
প্রন্থতি নানাপীড়া জন্মিয়া খাফে। এদেশীয় ধনীগণেরও শ্রম বিসুখত। 
বশতঃ এই শ্রের্দীস্থ মানা পীড়া হইয়া! থাকে । 

তক্তিভাজন শ্রীযুক্ত যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাহার ধাত্রীশিক্ষা 

নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন £₹_-“গর্ভ হলে যে পোয়াঁতি বরাবর নিয়মিত: 
শ্রম করে, সে বেশ সচ্ছন্দে থাকে, তার পেটের ছেলেও সুস্থ থাকে আর 

খালাস হুওয়ার,সময় ক&ও পায় না। নিয়মিত শ্রম করিলে শরীর সবল 

থাকে । শরীর সবল ও বশে থাকিলে পোয়াতি সহজেই খালাস হইতে 

পারে। সংসারের নিয়মিত কাজকর্ম কত্তেই বৌ ঝিরা হিম সিম খেয়ে 

যায়। তাদের আর কোন স্তকম শ্রম করিবার দরকার নাই। তবে 
যাদের দশট! দাস দালী থাকে তানের ইচ্ছা ক'রে শরীর খাটাতে হয়, 

নৈলে খালাস হওয়ার সময় দাস দাসীর। তাদের ঠ্যাকাতে পারবে না। 

গর্ভ হলে যে পোয়া'তি শরীর খাটিয়ে আপনার বশে রাখে তারই জিত। 

স্েধাই না পৌছিতে খালাস হইয়! বসে থাকে । আর যিনি গর্ভ হলে 
এ রকম ভাবে থাকেন যে, তুলে ধত্যে গলে পড়েন, তাদেরই সর্বনাশ ॥ 
টেনে হিচড়ে খালাস না করালে আর তিনি খালাস হইতে পারেন. না! ॥ 
এই জন্যই ভদ্রলোকদের ঝি বৌদের চেয়ে ইতরলোৌকের বৌ ঝির খালাস 
হইতে এত কম কষ্টপাকস। ভদ্রলোকের, ঝি বৌ দর খালাস করাতে 

মাথার ঘাঞ্স পায়ে পড়ে । কেবল বসে বসে খাকেএতে কি না খল হয়, 

ন। শরীর বশে থাকে! পুরুত্ষরা এক আধটুকু কাজ কর্ম করেন এখানে: 

সেখানে যান; কিন্তু মেয়ের নড়েও বসে না। এখনকার মেয়েগুলো 
এমন অকেঞজোও হয়েছে। কেবল বসে বসে কার্পেটে সিলাই । আগে 

দেখেছি ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুধ থাকলে, বাড়ীর কার্ষের জন্য 

পুরুষ্দিগের কিছুরই অভাব হইত না। এখন ঠিক তার উলটো দেশ্খতে 
পাই। যাদের তাল রকম খাওয়া পরা চলে ন! মেয়েদের জন্য তাদেরও : 

দাস দাসী রাখতে হয়। আজ কাল দেখি, তদ্রলোকাদের ঘরে মেছে- 

দের জন্যই বাড়ীর পুরুষেরী অস্থির । মিনসে মাসে দশ টাকা উপার্জন 
করিতে পারে না, কিন্ধ আর নবাবীর জন্য দিন তার বার গণ প্সা 
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: খরচ না কল্যেই চলে না আজ কাল ভদ্রলোকের খরেই অভাঁব বেশী 
, ও অনেক ভদ্রলোকের কেবল এইজন্যই সর্বশাস্ত হইতেছেন। মেয়েদের 

রাধিবার জন্য মাইনে করা! রাধুনি চাই। তাহারা সহজেই যে সব কাজ 
করতে পারেন, সেই সকল কাজের জন্য চাকর চাকরাণী চাই। পুরুষেরা 
চাকর চাকবাণীর মাইনে যোগাবে না তাদের ভাত কাপড় দিয়ে পুষবে ?” 

উক্ত মহাতআ্মার কথাগুলি আজ বঙ্গের সর্বত্রই দেখা ফ্বইতেছে। এ 
দিকে সম্মিলনী, হিতদায়িনী সভা সমিতি এস্ত্রীশিক্ষা”” গল্তীশিক্ষাণ? 

করিয়া অস্থির হইতেছেন"! ! আমাদের নিতাস্ত ছুর্ভাগ্য, নতুবা শিক্ষিত 
মহোদয়গণ ইহা! জানিয়। গুনিয়াও এই প্রণালী শিক্ষার প্রশ্রয় দিতেছেন 
কেন %.. আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহিদকিন্ত যে প্রণালীর শিক্ষায় 

রমণীদের কল্যাণ হইবে, বে প্রণীলীর শিক্ষায় সমাজের মঙ্গল হইবে, 

যেরূপ শিক্ষায় সাধ্বী রপপণীর হাদয় আরো! পবিত্র হইবে, সেই প্রণালীর 
শিক্ষা আমাদের রমণীগণকে কিছুই দেওয়। হইতেছে ন!। 

২। অতিরিক্ত অধ্যয়ন অথবা মানসিক. চিন্তা । মনের সহিত দেহের 
বিশেষ সম্বন্ধ, মানসিক বিকার বশত্তঃ যে দেহ পীড়িত হইবে ' তাহাতে 

আর আশ্র্য্য কি। . অধিক কাল পর্য্যন্ত “মানসিক চিন্তা করিলে এই 
সকল পীড়া হইতে পারে । যথা £__ 

মন্দাগ্নি, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়, হৃৎপীণ্ডের ক্রিয়। বুদ্ধি রজোরোধ 

ইত্যাদি পীড়। জন্মিবার্ বিশেষ সম্ভাবন!। অন্যান্য স্থানের নযায়'মস্তিষ্ষের 
 বক্তাবহা গতী সকল পেসীর চাপে রক্ষিত নহে বলিয়! মস্তক অবনত 

.করিয়! পরিশ্রম করিলে হৃৎপীগ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হুইয়! মন্তিফ রক্তপুর্ণ কয়। 
তজ্জন্য মস্তক ঘূর্ণন, কর্ণে শব দৃষ্টি হীনতা ইত্যাদি পীড়া জন্মে। আমর! 

. কোথায় বালকগণের এই সকল নানা গুরুতর পীড়ার হস্ত হুইতে পরি- 
ত্রাণ পাওয়ার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিব না! বালকাদিগের অপেক্ষা: 
সর্বপ্রকার হীন! ও হুর্বলা বালিকাঁগণকে এইসকল গুরুতর রোগের হতে 

. ইচ্ছাপূর্বক নিক্ষেপ করিতেছি । ক্রমশঃ 

০ 



প্রতিমূর্তি পুজা রহস্য । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পরণ। ) 

আচাধ্য। তোমার প্রশ্ন চতুষ্টয়ের, প্রথম দ্বিতীয় প্রশ্থ গতবাঁরে 
সীমাংসিত হইয়াছে । এবার তৃতীয় প্রাশ্্নের বিষয় বলিব। মা সন্দত্র 
সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। জল, স্থল, অস্তরীক্ষ, কোন স্থানেই 
মায়ের অভাঁধ নাই । মায়ের এরশ্বর্য মহিমাদ্দিও সর্বাধারে সমাকারে 

দেদীপ্যমাঁন ৷ ' অতরএঁব জল; স্থল, তরু লতাদি সাধারণ আঁধার. পরিত্যাগ 

করিয়া প্রতিমা! নির্মাণের প্রয়োজন কি। দ্বিতীয়তঃ) প্রতিমা নিকটে 
থাকিয়াও যদি জাহ! উপাসকের দৃষ্টি গোর পর্য্যস্ত ন৷ হইল, তবে তাহা 
সম্নিধানে রাখিবার-আবশ্যকর্তী। কি । এই প্রশ্ন সহজত উপস্থিত না হইয়া 

পারে ন! সত্য, কিস্ত,'একটু শ্ষিষ্তা করিয়া দেখিলেই তাহ নিরাক্কত হয় । 
তখন দেখা যায় যে, প্রতিমার ন্যায় দ্বিতীষ্ম একটি পুজা যন্ত্র আর 
সম্ভবে না| গ্রতিমী--সন্নিখাঁ9নে যেরূপ-মায়ের সন্বর্শন হইতে পারে, অন্থত্র, 

কুব্রাপি শাহ হইবে. না. এবং প্রতিমা! ব্যতীত মায়ের পূজা নিম্পর ভওয়াই: 

একরূপ অসম্ভব বিবেচনা হয়। . 

বিষয়র্টি একটু হুর্গম হইতে. পাকে । একটু স্থিরভাবে মনোনিবেশ করিবে ূ 

আমি-যখ! সাধ্য বিপ্তার ক্রমে এ বিনয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিব। 
বাশ্য শুজ। প্রসঙ্গে, পুজার তত্ব বিধ় বারনার ঘর্শিত ভইন্নাছে । তখন 

নিশ্চয় হইয়াছে যে, পার্থিব ৫্দহ ধারিণী.গর্ত ধারিণীর ন্যায় জগদন্বাকে 

ভাল বাসিতে হইবে । এবং সেই অকপট ভাল বাশার. প্রণোদিত হইক়া 

তীহার সেঁবা শুশ্রধা করিতে হইবে । দৃশ্যমান গর্ভৃধারিণীঁ মাফের ন্যায়, 

সেই অক্ুত্রিম পরিচর্যা করাই জগদন্থার ““পুজ1+, 1 8 
এই পুক্গাণ্ডে ছুটি বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে. । একটি মায়ের: 

সঙ্গিধি। দ্বিতীয়, পুর্কের তাহা অস্ুভব করা । ইহা ব্যতীত প্রকৃত 

পুজা হওয়া অসম্ভব । মা জাগ্রতরূপে স্ুপ্নিধানে ন। প্লাকিলে তাহার 

অঙ্গের. পরিচ্ধ্যাদি (পূজা) করা! কন্মিন্কালেও হইতে পারে নূু। আর | 

পূজক যদি মাকে দেখিতে ন। পায়েন তবে মায়ের সম্গিখির দ্বারাও, কোন. 



.. বল নাই। তাহাতে কোন উপহার দান করা বায় না। দানের প্রবৃত্তিও 
হয়না । মায়ের "কর চরণাদি অঙ্গ খ্ীত্যলাদির প্রত্যক্ষ দর্শন এবং 
| স্থিরতর নিশ্য় থাক। ম্রাই। বাহ! না থাকিলে কেমন করিয়া যথাযোগ্য" 
 ন্ধপে উপহার. প্রদান কুরি। 

মনেকর, তুমি যেন মায়ের সেবা করিতে বসিলে। এখন দশোগচার 
পুজা করিতে হইবে । তাহা হইলে, প্রথমেই পবিত্র জল সেচনে গাদ 
 শ্রক্ষালন করিয়! দিয়া মায়ের পদ মেবা করিতে হইৰে। তৎপর, রক্ত- 

: চন্দন বিমুক্ষিত ছর্ববাক্ষতু জব! বিষব পত্রের স্বারা মায়ের 'ললাট মগুলের 
_ উপরিভাগে সীমস্ত দেশে উভশোভাবহ অর্থ দান করিবে । তৎপর, স্মগন্ধি 
ললিলের দ্বারা মায়ের শ্রীমুখ মণ্ডল প্ররক্ষালন করাইতে ক্ছইবে । অনন্তর, 
মধুপর্ক দান করিয়া গুনর্শখ গ্রক্ষালন.। তংপর, স্থবাজিত তৈলের স্বারা 
যায়ে সর্ববাঙ্গ অভ্যঙন, তৎপর স্ান ইত্যাদি । এইরূপ এক এক অন্ধ 

শ্রত্যন্ষে এক এক উপহার সজ্জিত করিতে হইবে ॥ 
এখন ষদ্দি মা তোমার সন্িধানে বিদ্যমান! না কয়েন, এবং তাহা! 
হুইলেও, তুমি তাঁহার কোন অঙ্গা্দির অনুভব বা লক্ষ্য করিতে “না পার, 
তবে কেমন করিয়া! কোন্ স্থানে কোন্. উপহার: সমর্পণ করিবে । আর 
পীরূপ নিলক্ষ্য উপহার দানে প্রবৃত্তি বা কি প্রকারে হইবে। অতএব 
পুজাকালে মায়ের সন্নিধি এবং পুজকের তাহা দর্শন হওয়া নিতান্ত 

' আবন্তক হয়। 

.. এতছুভয়ের মধ্যে, মায়ের সর্নিধির মিমিত আর কোন চেষ্টার গ্রয়ো- 
জন নাই। কারণ তাহা শ্বতঃ সিদ্ধই সর্বত্র আছে। মা সর্ব ব্যাপিক। 
এসর্বাধারা। তিনি সম ধশ্্্য মহিমাদির সহিত সর্বত্র পমর্বকাবে 
'ধমস্তাবে বিরাক্ধ করিতেছেন। হৃতরাং সর্বত্রই হায়ের সন্গিধি। কিন্ধু 
তাহার অন্কৃভবের অভাব রহিয়াছে । ম! সর্বান্ধ থাকিলেও তাহাকে . 
ঘখাযোগ্যরূপে সর্বত্র অন্কুভব বা! গ্রত্যক্ কর! হার না। স্বতরাং 
তাহার সেবা ক্লরা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। অতএব যেরপে 
ত্বাহার দর্শন কর! ব। অন্থুভূব করা যায় তরিমিত্ত যত্ব চেষ্টার প্রয়োজন 
ইল ।.. 



' বেদব্যাম । . ৪৫ 

এই স্ব গেল এদিকে । তৎপর আরো! একটি কখ! আছে। সে 

কথাটি পূর্বের কথা অপেক্ষায় আরো গুরুতর ৷ কথাটি এই ।-- ০ 
: খুজার ন্যায়যারের প্রেমানন্দ লাভ করণ তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনা- 

পেক্ষ। মাকে শ্বচক্ষে না দেখিলে, মায়ের প্রতি প্রেম উচ্ছসিত হয় 'না। 
'তরদীয় অধনন্দও ভোগ কর! যায় না । প্রেম, আনন্দ, আর মায়েররপাদিস- 

দর্শন কর] ইহারা পরম্পরে পরস্পরের অপেক্ষা করে। মেঘ এবং বাঘুর 
ন্যায় ইহারা ইতরেতরাশ্রিত পদার্থ। কিছুমাত্র প্রেম বা. ভালবাস! ন1 

থাকিলে মাকে কোঁন স্থানে দেখিতে পাওয়া বায় না । আঁননাও হয় নাঁ। 

আবার,মাকে বদ্দি কিছু মাত্র অনুভব ন! করণ যায় তবে প্রেম হইতে পারে 
না। স্থতরাৎ তদীয় আনন্দও হয় না! প্রেম ও আনন্দ বিকাশের দ্বার! 

মায়ের দর্শনান্ভৃতি ক্রমে িমুজ্জলভাব গ্রহণ করিবে । আবার দর্শনান্থ- 

ভূতির স্থপরিষ্কৃতির দ্বারা প্রেমানন্দ প্রবর্চ্ধত হইবে । মেঘের দ্বার! 
বায়ুর সহায়তা, বায়ুর দ্বারা মেঘের সহায়তা । যে পরিমাণে, ষতটুক 

পরিফার মতে, মাকে দেখিতে পাইবে, সেই পরিমাণেই প্রেমাননের 
' পদোর্মতি হইবে । এইক্প "অস্য়-ব্যতিরেকী নিয়মের কন্দিন কালে 
অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নীই । 

এই প্রেমানন্দ ভোগ করিবার জন্তই কিস্ত মায়ের সেবার্চনা কর।। 

ইহারই নিমিত্ত এত ক্লেশ এত আয়াস মস্তকে লইয়া বহন করিতে হয়। 
কিন্ত ্কায়ের দর্শনাভাবে সেই প্রেমানন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। মাকে 
'না দেখিতে পাইলে তাহার বিকাশ হইবে না। প্রেমানন্দ না হইলে 
মায়ের পুজা করাও বিফল, কর! উচিত ব! বিহিতও ময়। অতএব মায়ের 

দর্শন নিতান্ত প্রয়োজন হইল। মায়ের স্বব্ধূপ ির্য্তসতে, আরও বিস্তার- 
রূপে এ বিষয় দর্শিত হইয়াছে । এখানেও আর কিছু বলিতেছি। একটা 
সাধারণ পরম আর . দর্শনের প্রতি পর্যবেক্ষণ করলেই বোধ, হক 

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হুইবে। অতএব একটু বিষয়াস্তরিত হওয়া 

আবশ্যক।. . 5 ০ 
- মনে কর, গর্ভধারিণী মা এবং তাহার প্রতি ভক্তিরূপ ভালবান।' বা 

প্রেম এতছভয় সার্লারণ বিষয় 1 প্রত্যেক জীবই ইহার অনুভব করিতে 
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পারে, করিয়! থাকে। বুজি রে নি টনি তিমি হ্ইক্! কহ 
 শিষয় নিশ্চয় করিয়া! লও । : 

_ মায়ের গর্ভ হইতে তাহার দেহের অংশ- লইঙ্কা যখন জীব' জন্মগ্রহণ, 

করে তরনই মায়ের প্রতি তাখবান! বীজ অঞ্চ,রিত হয়।. তৎপর তীহাপর 

বার! যে উপকার রাশি প্রাপ্ত হয় তন্থান্না মাফের প্রতি এককপ অন্বস্ 

ব্যতিরেক ভাবের ন্যায় দীড়াইয়া যায়। তাহার অভাব মনে; করিলে; 
কিঘা বাস্তবিক হইলে, যেন নিজেরও অভাব হুইয়া! পড়ে, জীবন শুন্যমতর 
হয়। চতুদ্দিক অভাবময়,' অন্ধকারময় হয়। আবার তিনি বিদ্যমানাঁ 

 রহিয়াছেন বলিয়াই! যেন নিজে বাঁচিয়া আছি এইরূপ অন্থভব হয়। 

ইহাঁও একরপ প্রেমেরই বর্ধিষ্ঠ অবস্থা বটে, ইহা! একরূপ “ভালবাসারই 
পরিপুষ্ট অবস্থার. ফল বটে কিন্তু এই ভালবাসা ৷ প্রেম প্রকৃত ভাল- 

বাস! নহে ইহা ভিন্ন জাতীয় এক?প প্রেম। ইহাকু দ্বারা কোন কার্ধ্য 
সিদ্ধি হস্ব না। এই ভালবাসা পুত্রের বিশ্বাস এবং ধিবেচন! মূলক। পুক্র 
বিবেচনার দ্বার! মায়ের কৃত ক্রিয়া গুলিকে আপনার মহছুপকা'রক বলিয়া 

বিশ্বাস করে, তদনুদারে এইরূপ অবস্থা হয় । ইহা! হইতে প্রকৃত প্রেমা- 
নন্দের আবির্ভাব হয় না।কিস্তু ক্ৃতজ্ঞত। বৃ্িটা সমুদ্দীপ্তা হয়। ইহার 

স্থাত্সিত্বের ভরসাও অতি কম। কারণ ইহ! বিবেচনা! এবং বিশ্বাস হইতে 

উৎপন্ন । যদি কোন কারণে এ বিশ্বাস এবং বিবেক কোনরূপে পরিবর্তিত 

হয়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, তংক্ষণাৎ, প্র প্রেম ও ভালবাসাঁরও অভাব 

' হইয়া! যায়। এই ভালবাসা ভ্রান্তি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, সত্যজ্ঞান 

হইতেও উৎপন্ন হয়। আবার ভ্রান্তি জ্ঞান হইতেও. বিনষ্ট হয়, এবং 
সত্যজ্ঞান হুইতেও বিনষ্ট হয়। কেহ যদি পুত্রকে এই&প বন্ধমূষগ ভ্রম 

মূলক বাক্য বলে যে, “তোমার মাত। তোমার নিমিত্ত -যাহ। কিছু, করিয়া-. 

ছেন, যাহা! তুমি উপকার বলিয়! বিশ্বাস করিতেছ, তাহ প্ররুত' উপকার 

নহে। তাহা কৃত্রিম উপকার। তাহ! মাতার স্বার্থপিদ্ধি মুক কার্ধ্য.।. 

ক্বেতন ভোগী বা 'বেতন প্রয়াসী: ভৃত্য কৃত কার্ধেযর ন্যার স্বার্থ, মূলক. 

্ কর্তব্য কার্ধা মাত্র। উহা নিঃস্বার্থ উপকার হে । তুমি 'জীবিত 

থাকিলে মাতার নানাবিধ ইষ্ট পিদ্ধি হইবে তৎ গ্রুত্াশায়ই মাতা! 



বে ইষ্যা 1 ৯৭. 

তোঁমার লালন গালমাদি করিয়াছেন 4: মা! শাহ! কতিশ্নীছেন অন্যের 
দ্বারাও ইহা অনায়াসে সম্পন্ন হইত। তোমার পিতা একটা খাত্রী দিয়ো” 

করিলে তদ্বারাও তোমার জীবন যাত্র! হইত। অগুএব মানের গ্রাতি 

কৃতজ্ঞতার কোন কারণ নাই, ভীঁলবাসারও প্রয়োজন নাই 1» : 

এইরূপ বলার ঘ্বারাক় যদি তোমার তাদৃশ বিশ্বাস জন্মাইয়৷ তে 
পারে তবে কি তোমার এই প্রেম,ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতানি কিছু থাকিষে ? 

কখনই না,উহা! সমূলে উৎপাটিত হইবে । তোমার এই ভ্রাস্তিমূলক পরবর্তী 

বিশ্বাসের দ্বার! পূর্বেকার সত্য বিবেচনা “মূলক বিশ্বাস একবারে 

তিরোকিত হইবে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে সমুৎপন্ন পূর্ব্বেকফার 

ভালবাসা! প্রেমাদিও অন্তত হইবে। | 
অথবা কোন ব্যক্তি ষর্দি কোন পুত্রকে এইরপঁ মিথ্যা কথা সত্যক্ষপে 

বুঝাইয়! দিতে পারে যে তাহার মাতা তাহার কিছুই করেন নাই, তাহা হই 

লেওপ্রেম ও ভালবাস। উলটিয়া বাইবে । কিম্বা মা বদি হঠাৎ কোন পুত্রের 
কোন একটা গুরুতর অনিষ্ট সাধন করেন,তাহা! হইলেও সমস্ত ভালবাসা 
বিনষ্ট হইতে পারে। এরূপ ঘটনা অজশ্র ঘটিয়া ও থাকে । অতএব 
এইরূপ বিবেক ও বিশ্বাস জনিত ভালবাসা কোন ফল দায়ক হয় ন|। 

মাতাঁর সম্বন্ধে বদি তোমার এ কথা বিশ্বস্ত না হয় .তবে,“অন্য যে 

দিকে ইচ্ছা, লক্ষ্য করিয়া দেখ, সেই খান্নেই ইহার দৃষ্টাত্ত পাইবে । কোন 
সাধারণ বন্ধু বান্ধব বা ষে কোন ব্যক্তির প্রতি *এইরূপ বিবেক, বিশ্বাস 
মূলক ভালবাস! দেখিবে, সেই খানেই উক্ত ঘটনার প্রমাণ পাইবে। 
স্তরাং এরূপ ভালবাস! বিশেষ কোন কার্য্কারক নহে। 

কিন্ত আর এক প্রকার ভালবাসা জন্মে । তাহা মাতার মুখ খানি এবং 

অজ প্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী ও অবস্থাদির সন্দর্শন করিলে.। এইটিই বাস্তবিক 

ভালবাসা | ইহাতে জ্ঞান, বিবেক বা বিশ্বাসের কোনই অপেক্ষা নাই । 
শান্ত, জ্ঞান, বিবেক, বিশ্বাস একত্রিত হুইয় সহস্র সহস্র আঘাত প্রদান 

করিলেও এই ভালবাসাকে বিনষ্ট বা*ক্ষীণ করিতে* পারে না'।. ইহ! 
ক্রিয়ামূলক ভালবাসা ।' ইহা! হইতে প্রেমনন্দের সমুচ্ছাাঁস হয়, হৃদয়ে 

উন্ম তকয়্। ইহা হইতে কৃতজ্ঞতাদি কোন বৃত্তি উদ্ভাসিত হয় ন1। 
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প্রসগ মননে, প্রসন্ন গাবে, ্ নেহমর়ী'জননী যখন: সমিধামে দীড়াইরা 
"সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত ফরেন, এবং সন্তান ও তীহাকে সাগ্রহে মৃত করে, 

: তখন তাহার গ্নেহাদির খার| তানের ম্নেহাদি উত্তাসিত হয়। মাতার 
মুখমণ্ডল হইতে পাদতল পর্বাস্ত সমন্ত অবয়ব হইতে আ্বখাসয়,শাস্তিময় মহ 
কিরণ বিকীর্ণ হয়। ভাহা! সম্তানের দেহ নয়ন, মম, প্রাণ ও 'আত্মাকে 

লম্ভাবিত ফরে। মাতার অপার করুণ! সিন্দুর উত্তূজ তরঙ্গমালা বিসর্পিতি 

 হুইগ়া, সন্তানকে উদ্বেলিত করে । তখম কিয়ৎকাল পর্ব সম্তান তাহার 
উপলব্ধি করে। অনস্তর, সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়ার ন্যায়, ক্রিয়া 

উপস্থিত হয়। উন সম্ভানেত্স অকৃত্রিম ন্নেহ বা তালবাদা ব! প্রেমাশয় 

তরঙ্গারিত হইয়া উঠে। ক্রমে বিসর্পিতি হুইয়। মাতার দেই নয়ন, মন 

প্রাণকে প্রতিমেবিত করে। তখন মাতার স্েহ ফরসা আরও দ্বিুগ বেগে 

উচ্ছসিত হয় এবং দ্বিগুণ" বেগে বিসর্পিত হইয়া: পুরোবর্তী সম্তানকে 
সমাপ্ত কর্ে। সম্ভানেরও পুমর্বার তাদৃশ ঘটনর্ট হর। এইরূপে, মাতা 

এবং সন্তানের পরস্পর স্নেহ করণাদির দ্বারা পরস্পরের স্সেহ করুণার্দি : 
সশুচ্ছিত, সম্ভাবিত, ও সন্র্দিত হয়। উভয়ে একত্রিত হয়! সম্পিত্তিত : 
হয়। পরস্পরের মধ্যে পরষ্পরে ওত প্রোত ও অণুপ্রবিষ্ট হয়--গীথার্গাখি 
হয়। অঙ্থয “টানা পৈতাপের” স্ৃত্ররাশি একত্রিত: হইয়া ধেমন অপূর্ব 

শ্রকখানি_ বসন নির্মাখ করে সেইরূপ উভয় স্নেহ মমতাদি সমস্ত একত্রিত 

হইস়া, একটি মাত্র অপূর্ধ্ষ, ন্নেহ মমতাদির সমষ্টি-পরিণত করে ।৭ তখন: 
উত্য়ের পার্থক্য করা ধায় না। এই সময়েই সন্তান (প্রমানন্ন অন্থভব . 

 ক্ষরিয়া থাকে । - এইভ. হইল সন্দর্শন জনিত ভালবাসার মর্্। . 
অত্তঃপর ধখন মতা পুত্র উ্তরে বিগ্রকষ্ট হয়েন তখনকার অবস্থাটাও .. 

জানা জাবপ্যক। মাতা পুত্রের বিপ্রকর্ষকালে ভালবাসার উক্্াসাবস্থা 
_ থাকে না সত্য, কিন্তু সংস্কার অবস্থা থাকে। আর যখন মায়ের তাদৃশ - 

_ দবস্থাটি হৃদয়: মধ্যে উদ্ভাসিত হয় তখনই আবার পুর্ব উচ্ছাস হয় হদয়' . 
প্রেমানন্গে নৃতা “ককিতে থাকে । কিন্ত মাকে মন্ুথে দর্শনকালে যে... 

. পরিমাণে গ্রেমানন্ন : উদ্বেলিত হয়, ঠিক ততট| হয় না। .. এ 
... মাতা ধরপ দৃষ্টিতে রূপ তাঁবে হতক্ষণ সঙ্গিধানূ, থাকিবেন, এবং 
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সন্তানও প্রন অভিনির্বেশে যতক্ষণ তাঁহাকে সনর্শন করিবে, ততক্ষণ, 
বক্ষ লক্ষ বাঁধা বিপ্র সমুপস্থিত হইলেও, যথোক্ত ্রমানন্দের হানি করিতে 
পাঁিবে া। কিনা ৪ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের স্বরণ পথে থাঁকিবে, 
ততক্ষণও প্রেমানন্দের বিদ্ব হইবে না। তবে যখন উহা বিস্বত হইবে, 
তখন ধদি কৌন বিরোর্ধী কারণ উপস্থিত হয় তবে অবশ্যই প্রেমানন। 

তিরোহিত হইবে । কিন্ত আবার যখনই উহার স্মরণ কিন্বা সন্দর্শন 
হইবৈ তখনই, সেই পূর্ব্বৎ ভ।লবাসা বিকসিত হইবে | 

সন্তানকে শভাপরাঁধে অভিযুস্ত জানিয়! মাতা, নিতান্ত বিরক্ত! হইয়া- 

ছেঁন, সন্তানও জনর্মীর পত শত দোষ অবগত হইয়! বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু 
আঁবার যখন ধররূপে স্র্শনঙ্ছইবে তখনই সমস্ত অপরাধ ও সমস্ত দোষ 
রাশির বিস্বৃতি হইবে । তখনই পূর্বধৎ প্রেমানন্দ সমৃচ্ছসিত হইবে । 
ইহার ধৃষ্টান্ত স্থণ আরও শত সহত্র আছে। দম্পতির পরস্পরের আকার 

গ্রকার,ভাব ভঙ্গী,ও অবস্থাদির সন্দর্শনে পরস্পরের ভালবানা সঞ্জাত হইলে, 
আনেক কারণে সময় সময় তীব্রতর, বিরক্তি-ভাবও উত্তেজিত হয় কিন্তু 

আঁবার ধখন সেইরপে সেইভাবে পরস্পরের সন্র্শন হয় তখনই সমস্ত 
বিযক্তি-ভীব স্তর হয়। তখনই পূর্ব ভালবাসা ক্ফুর্তি লাভ করে । 
অপরাস্ত্রী অপর পুরুষেওজনেক সময়,পরম্পরের আকারপ্রকার কুভাবে ঈন্দর্শন 

করিয়া পরস্পরে অনুরাগী হয়। কিন্তু পরে মুদি সহম্র দৌষে দুষিত জানিয়া 
পরঞ্পরফে*্একবারে পরিত্যাগ ও করে তথাপি, পুনর্ার সেইরূপে সন্দর্শন 
হইলৈই সমস্ত বিশ্বত হইয়! পরস্পরে অন্ুরাগের উপলব্ধি করে। অধিরু 
কি, কি মন্ুষা, কি গবাশ্াদি পণ্ড, অথবা বস্জালঙ্কার গৃহ প্রভৃতি অচেতন: 
রব, বাঁহ। কিছু সন্দর্শন করিবী একবার অনুরাগ জন্মেঠিক সেইরূপ দর্শন 
থাকিলে, কর্দাচ তাহার অন্যথ! ইইতে পারে না । বিচার বিতর্কাদি দ্বারা 
তাঁহার শত সহত্র দৌব রাশি প্রত্যক্ষ করিরা তীব্রতর বিরক্কিতাব জঙ্দি- 
লও, আঁবাঁর যখন সেইরূপ সন্দর্শন হয়, কিম্বা সেইরূপে স্মরণোদয় হয় 
তধনই,অলক্ষিত ভাবে,আবার সেই ভালবাস। অনুরাগ আসিয়ীউপস্থিত হয়? 

শিষা। আপনি ফা! উপদেশ করিলেন তাহ বেশ বুঝিতে পাঁরি 

যাছি। বিদ্ত কৌন কোন স্থলে এই নিকলমের ব্যত্যয় ও দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
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অতএব কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। মাঁতা পিতা; এবং স্বামী স্ত্রী 
প্রভৃতি অনেক স্থলেই ভালবাসার পরেও ভয়ানক বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। পরস্পরের সন্নিধি এবং সনর্শন সত্তেও নিতান্ত বিরক্তি উপস্থিতা, 
হয়। পুত্র মাঁতাকে দেখিতে চাহেন না, মাতা ও সন্তানের সুখ 

দর্শনে বিরক্তা । এইরূপ পিতা-পুত্র ওপতি-ভার্যযাদির মধ্যেও খটয়া থাকে । 

অতএব দর্শন হইলেই ভালবাস! ও প্রেমানন্দ হুয় একথার ব্যাঘাত কইল । 

বিচার বিতর্কের দ্বারা পরস্পরের দোষ জানিতে পাইলে, থে এই -ভাল- 
ব(সাঁর বাঁধ! হয় না তাহাঁও হ্বির থাকিল না। এবং বিচার বিবেক 

জনিত বিশ্বাস মূলক ভালবাপা হইতে যে এই সব্ধর্শন-জনিত ভালবাসাকে 

ভিন্জাতীয় বল! হইয়াছে তাহাও বিচলিত হুল:। * 
আচার্ধ্য। কিছুই হয় নাই। আমি যাহ! বলিয়াছি . তাহাই স্থির, 

আছে এবং থাকিবে। তোমার বুঝিবার ভূল হইয়াছে, তাই এইরূপ মনে 
করিতেছ। যে যেস্থানে তুমি প্র সকল ব্যভিচাক্স দেখিয়াছ তাহা! প্রকৃত 
ব্যভিচার নহে। বাস্তবিক এ সকল স্থলে, তন্তৎ্ধ সময়ে, প্রক্কৃত সন্দর্শনই 

হয় নী, সেইজন্য ভালবাসাও মনে আইসে ন।। যে স্থলে পুত্র, সত্য মিথ্যা 

নানারূপ বিচার বিতর্কের দ্বার! কুবিশ্বাসী হয়, তখনতদন্থসারে অতি অগ্রসন্গ 

ও বিরদ্ধ বিদ্ধিষ্টভাবে কুটিল নয়নে মায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। মাতাও . 
উহার, বিবিধ অত্যাচারে উংপীর্টিতা হয়েন। তদনূসারে নিজের গ্ষেহ, 
করুণামরীমুর্তি লুকাইয়া, উগ্ররূপে সন্দর্শন দেন। এরূপ স্থলেভালবাস। 

এবং প্রেমানন্দ কোথা হইতে আদিবে। আদার নিয়মেরই ব। কি কারণে 

ব্যভিচার হইবে! আমিত এমন কথা কুত্রাপি বলি নাই যে, পরস্পরের 
উগ্রদর্শন হইলেও, প্রেমানন্দ হইবে । জননীর : ন্নেহ স্থধাময়ী প্রতিম। 

যখন দৃষ্টিগোচর হইবে তখনই ভালবাস! প্রেমানন্দ আসিবে । ইহাই-আমি. 
প্রতিগর করিয়াছি। অন্য বন্ধ বান্ধব সম্বন্ধেও এইরূপই নিয়ম । , এই 
নিয়মের 'অন্যথ কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।. অতএব তোমার : সমস্ত. 

আপত্তি মীমাংলিত হইল। * | 

এখজজস দেখিতে পাইলেযে,সদর্শনের ধারাই প্রকৃত ভালবাসা ও প্রেমানন্দ 
শ্রবর্জিত হয়। ঈবৃশ প্রেম ও প্রেগানন্দ কোন কারণেই ব্যাহত হইতে, 
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গাঁরে না ইহাও অসঙ্গিপ্ধ হইল। সন্দর্শন ব্যতীত অন্ত কোন বূপেই, 
প্রক্কত প্রেষানন্দ সমুস্তূত হইতে.পারে না ইহাও নিশ্চিত হইল । 

অতঃপর প্রকৃত স্থলে আগমন কর। প্রস্তাধিত জগন্মাতার প্েমাননদ 

সম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের যোজন। করিয়া লও। 

লৌকিক মাতা পিআরদির স্তায়ই জগদস্বার প্রেমানন্দ জানিবে । 
 জগদস্বাকেও যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পাইবে তখনই . প্রেম এবং 
প্রেমানন্দ স্কুর্তি লাত করিবে। আর যতদিন তাহা হইবে না ততদ্দিন 
কোন মতেও তাঁহার প্রেমানন্দ লাভ করিতে পাইবে না। 

জগন্সমাতার অহেতুকী করুণা এবং অপষ্র €্সহ মমতার বিচিত্র 
কার্ধ্যাবলী সন্দর্গন করিয়া সতত অনুধ্যান করিলেও এক প্রকার 

অনুরাগ ব! ভালবাসা জন্মিতে পারে সত্য,কিস্ত তাহ! ঞ্ষান ফলদায়ক নহে । 

তাহাতে প্রেমানন্দের স্ফত্তি হইবে না; তাহা বেচার জনিত ভালবাস!। 
তাহার ভিস্তি অতি মৃদুল এযং ভগ্ন-প্রবণা॥। একটু কিছু আধাত 

লুগিলেই চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! যার । তোম! হইতে অধিক তর্কাঁ, অধিক 
বিচার-ক্ষম একজন লোক আপিক্! বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলেই উহা! অন্তর্হিত 
হইবে। তিনি কুতর্কের প্রভাঁবে যখন তোমাকে বুঝ।ইয়। দিবেন যে, এ 
সংসারে জগদন্বা কাহারে কিছু করিতে পারেন না । অথব। করেন না৷ 
কিন্বা জগদঘ্ার অন্তিত্বেরই কোন প্রমাণাদি নাই। তখন তৎক্ষণাৎ 

তোমার সমস্ত বিশ্বাস ভক্তি সমূলে উত্পাটিত হইবে । সুতরাং ঈদৃশ 
ভালবাসা হওয় ন। হওয়া সমান । ? 

'ধর, যদি বিচলিত নাই বাঁ হও, কিন্তু তথাপি কোন ফল সিদ্ধি নাই । 
উহ্! প্রক্কত ভালবাসা পদের বাচ্যই নহে । দার্শনিকগন যাহাকে ভালবাসা 

ব৷ প্রেম বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন উহ! সেই পদার্থই নহে। উহা মনের 

বিচার বৃত্তির রূপান্তর মাত্র ।“জগদন্ব! আম।কে রক্ষ! করিতেছেন,তিনিই 

সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার য!হ! কিছু সমস্তই তীহা হইতে, অতএব তিনিই | 

আমার একমাত্র গতি। তিনি আছেন বলিয়াই আম্কি আছি, তাহার 

অভাব হইগে আমারও অস্তিত্ব থাকে. না।” মনের এইবপ অন্য! বা 

বৃত্তিটার নাম বিবেক জনিত ভাঁলবাস1। এইরূপ অবস্থাঁটি মনের কিতর্ক 
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বা বিশ বিচার নতি মুডে বিছা এরি নহক। সুতরাং 
: “ভালবাসা” ইহার নামাস্তর হইলেও, ইহ! মনের সেই বিচারাবন্থা মাজ। 
| ্তরাৎ ইহা হইজে (গ্রমানন্দ জন্মিতে পারে না। 
যাহা প্রকৃত ভালবাসা তাহা কখনো! বিচার বিতর্ক অপেক্ষা, করে 

া। তাহ অন্ধকরণের প্রবণতাবস্থা। বিশেব। তাহার স্বন্ধপই স্বুখ ব! 
আন্ন্দ। হ্কতরাং তাহা হইতেই প্রেমানন্্ সমুখ্িত হ। এই দ্বিতীয় 
: 'ভালবাঁসাই জগন্থাতার সনদর্শনের দ্বারা জন্গিয়া থাকে। 
তবে কি প্র বিচার জনিও ভাববাস! কিছুমাত্র পরার্ঘনীক্ নহে? তাহ! 
বলিতেছি না। উহা নিজে প্রেমানন্দ জন্মাইতে..পারে.. না তাহা। সত্য, 
কিন্তু উহ দ্বিতীয় জাতীয় ভালবাসার বিশেষ মহারতা করে। এমন কি 
অবস্থা বিশেষে, উহ তা থাকিবে, দ্বিতীয় ভলিম্লাস! জন্মিতেই গারে না। 
অতএব উহ! মানবকে স্বতার্থ করিতে ন| পারিন্বেও, একান্ত প্রার্থনীয় বটে। 
: এই প্লন্তই “ভবৌষধে” উহাকে ততটা আদর কুর! হইয়াছে। “ধর্্রযথ্য।”” 
পাঠ করিলে এই উভয়বিধ ভালবাসার ভেদাভে্চ অতি বিশদ রূপে বুঝিতে 
পাইবে । অতএব এস্থলে আর বিস্তার ফরিলাম ন!। | 

শিষ্য। একটু সংশয় থাকিল। অনুগ্রহ পূর্বক মীমাংসা করিয়া 
দিন। কোন কোন সময়ে কোন কোন উপাসককে, মায়ের করুণা স্নেহা- 
দির অনুধ্যান ও আলপন করিয়া অশ্রপাত করিতে দেখা গিয়৷ থাকে । 
উহা অবশ্যই আনন্দাঙ্র হইবে এ সময়ে তিনি মাকে দর্শন করিতেছেন 
না। সৃতরাং কেবল ধিচার জনিত প্রেম হইতেই আননের ন্র্তি হওয়] 

ৰ 'সপ্রমাণ হইল । কিন্ত আপনি বলিয়াছেন যে,তাহা কদাচ হতে? পারে না। 

আচার্য্য । "আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 'গানিবে। 
নাত স্থলে তোমারই ভ্রান্তি হইয়াছে । বাস্তবিক এঁ আনন্দও দর্শন 
জনিত প্রেমের আনন্্। উহা বিচারজনিত নহে। ভক্ত: এ'সময়ে, বারের 

স্কপ বাহুনয়নের দ্বারা ন! দেখিতে পারেন, কিন্ত তাহার অন্ত্নয়নে নিশ্ষয়ই 
স্ায়ের শ্রুতিম। গ্রকাশিত। হয়। সেই জন্তই গ্রেমাননের রিকাঁশ. হ্ই 
খাঝ মনে মনে দর্শন আর নয়নের দর্শন উভয়ই সন্দশন বটে ৷ অতএব 
, €তামার, সন্দেহ নিরাককৃত হইল। 
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. পথন-বড়ই কঠিন সমন্তা উপস্থিত । যাকে সব্দর্শন. না, করিলে প্রেন 

ও প্রেমানন্ হইবে না, পুজা কার্ধ্যও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব । আবার”. 
টি ততোধিক অসভ্ভব। ' মা যদিও অর্ধব-ব্যাপিনী, 

সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি তাহাকে দর্শন করা যায় না। 
তাহার দর্শনে গুরুতর অন্তরায় আছে। তহা নিতান্ত ছুরুল্লজ্ৰনীক় । 

মেই অন্তরায় দ্বিবিধ। একটি আন্তরিক, আর একটি বাহৃ। যেটি 

আস্তরিক বিশ্গ। দেইটি ত্আামাদের মন এবং নয়ন গত। আমাদের মন | 
আর নয়নছয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। আর বাহু অস্মরাপটি, 

বাহিরের দৃশ্ত পদার্থের উপরে উপরে বিদ্যমান রহিয়াছে । | 
এই উভয"অস্তরাস্থেরও্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, ইহাদের মূল উপা- 
দান অন্বেষণ করিতে রবে! কি কারণ হইতে ইহারা আসিয়াছে তাহা 

জানিতে হইবে । তবেই ইহাদের স্বরূপের* উপলব্ধি কর! যাঁয়। উক্ত 
স্বিবিধ অত্রায়েরই উপাদান কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা ৷ অবিদ্যার্ূপ মল, 

স্বনীতৃত হইয়া, ঘোর অন্ধকারময় তমোগুণের দ্বারা! আমাদের স্বদয় এবং 
নয়নে আৰরণ করিয়া! রাখিয়্াছে। হ্ুতরাৎ মা সন্নিধানে থাকিলেও, 
আমাদের নয়ন, মন তাহার সন্র্শনে অপটু। সে নিতাস্ত স্থুল ও জড়ীভুত, 
হইযপ। পড়িয়াছে। এ দিকে আবার বাহ্য পদার্থের উপরে উপরে একটা 

জড়তাময় স্তর বিস্তার করিয়! মাকে ঢাকিয়। রাখিয়াছে। প্রগাঢ় মেতমালার 

দ্বার! খেমন চন্দপ্রভা সমাবুত1 হয়, এই জড়তা আআাস্তরেয় দ্বারা তেমন জগ- 

ম্মাতা আবৃতা৷ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন । একে নয়ন অপটু, তাঁতে 
আবার দৃশ্থের উপরে জড়তার প্রলেপ! স্থতরাং কাহার সাধ্য মাকে 
দেখিতে পায়? নয়ন, মন যে দিকে অগ্রসর হয়, সেই দিকেই জড়তার 

'আব্তর অবলোকন করে। ষে দিকে তাকায়, সেই দিকেই জড়ের গুণ, 

'জড়ের ধর, জড়ের ভাব, জড়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। নয়নের নিকট, 
সমস্তই জড়তাময় মাত্র। ইহার মধ্যে যে জড়াতীতা আনন্দমন্রী মা, 
সর্বৈবর্ধয, সর্বগ্থণ, সর্ভাকীর, র্কসহিযাদির নহিত বিরাজ বিন, 
' নয়ন ও মন তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ করিতে পারে না। | 

বদদিও, অতি কষ্টটতরষ্ট্যেকো'ন সময়ে, কোন স্থানে, মায়ের এক আখটুর 
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আভাস মাত্র দেখিতে পায়,তাহাও এত জটিল,এত অস্ফ্ট এবং সম্পিত্ডিত 

(ফে.তদ্থারা কিছুমাত্র উপকার সাধন হন্স না। তাহা দেখা'না দেখা সমান । 
তাহা সুর্য মরীচিমালার ন্যায় সম্পৃক্ত ভাবে অনুভূত হয় । হুর্য্যের রশ্মিপুঞ্জ 

ষেমন, নীল পীতাদি অসধ্থ্য বর্ণে রঞ্জিত হইলেও,পরস্পরের সম্থ্যঢতা এবং 

ঘনরূপে,একত্র সমাবেশ শিবন্ধন, কোন তাহার বর্ণই পরিলক্ষিত হয় ন1। 
নীল,পীতাদদি কোন বর্ণ ই,পৃথক্ ব! পরিক্ষার রূপে,নয়নগোচর হয় না,কেবল 

মাত্র অন্কূট একট। শুক্ুভাস্কর রঙ্গের দৃষ্টি হইয়া থাকে । মায়ের দূর্শন সন্বন্ধেও 
সেইরূপ ঘটনা হয় । দৃশর্দিকের যে দিকে দৃষ্টি করা যায__সেই খানেই, 
মা সমস্ত মহিমাদি লইয়া বিরাঁজ করিতেছেন, সেই খানেই মায়ের চরণ, 
পাঁণি, কর, হৃদয়, উদর, মস্তক, মুখ, নাসিকা,নয়্ন,শ্রবণাদি সমস্ত অবয়ব 

পরম্পরে অবিঙ্চিন্ন, ঘনীভৃত-ও একত্রিত রূপে আছে, সেই খানেই মের 
স্নেহ, করুণা, মায়া, মমতা, ধৈর্য্য, ক্ষমাদি নিখিল *গপরাশি পিশ্তীরুতরূপে 
বিরাজ করিতেছে । সেই খানেই মায়ের সমস্ত এস্বরী শক্তি এবং অনস্ত 
মহিম। একত্রিত ভাবে পরিপুরিত আছে। মায়ের কোন অবয়ব বা কোন, 

গুণাদি,অন্য"অবয়বাদি ও অন্য গুণাদি হইতে বিচ্ছিন্নতাবে, কোন স্থানেই 

থাঁকে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে, এমন একটি পরমাণু ও নাই, যেখানে মায়ের 

সমস্ত অবয়ব ও সমস্ত গুণাদি নাই,কিস্বা। মায়ের কতক কতক গুণাঁদি আছে 
আর.কতকগুলি গুণাদি নাই। তাহ হইলে তাহার ক্ষুদ্রতা ও পরিচ্ছিন্নতা! 

দোষ উপস্থিত হয় । মা ফেমন সর্ব পরিপুরিত,পুর্ণ।, সর্বব্যাপিনী /তাহার 
রশবর্য্য, মহিমা ,অবয়বাদিও তেমন সর্বত্র পরিপৃরিত,পুর্ণ এবং সর্ধব্যাপক । 

অতএব তাহার একটিরও কোনখানে অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং 

সকলগুলিই 'সর্ধত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে । এই জন্য 
কোনিটিরই দেখা! পাওয়া যায় না । মায়ের হস্ত কোথা তাহাও "স্থির করা 

যার না,পদও দেখা যায়, না,ভ্রীমুখমণ্ডলাদিও কিছুই নির্ধারণ কর। যার না? 
এবং কোন্টুকু নেহ, কোন্ট্কু করুণা, কোন্টুকু মায়, কোনটুকু স্থষ্টি- 

ক্তৃত, কোন্ টকু পালকিতৃত, কোন্ টুকু সংহত, কোনটুকু বিবেক, 
কোনটুকুইব! ক্রান,ইত্যাঁদি কোন কিছুই দ্লেখিতে পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং 
$কানটার রসাস্বাদও হয় না, আনন্দও হয় ন|। €কবল মাত্র সকল, 
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অবয়র এবং সকল গুপাদির একটা সম্পিপ্তিত আভাস, কাহারো, কাারো, 
কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ দৃষ্টিগোচর হয় । সুতরাংপুজ। ও প্রেমানন্দ অন্তস্ভাব্য হইল+" 

_ এই সমস্ত অভাব দুরীকরার নিমিত্বই মানের গ্রতিসূর্তির প্রয়োজন-হ্য়। 
প্রতিমা সন্লিধানে করিয়! বসিলে আর কোনরূপ অভাব বা অঙ্কপপত্তি 
থাঁকিতে্পারে না। প্রতিমা হইতে মায়ের মস্ত অবয়ব, সমস্তগুণঃ 
ও এশবর্য্য, শক্তি, মহিমাদ্দি অভিত-পরিস্ষ,টরূপে পৃথক্: পৃথক্.করিয়! 
্রত্যক্ষ কর! ধার । গ্রতিমায় মানের প্রকৃত সন্দর্শন হয়| তখন প্রকৃত 

প্রেম ও প্রেমানন্দ বিকসিত হয় । তথন মায়ের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্য- 

জাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে পাদ্য, অর্থ* আচ মনীয়াদি উপহারগুলি 

অর্পণ করিয়া? ভক্ত, মানতে সেবানধপ প্রক্কত পৃ করিতে .পারে। পুজার- 
ফললাভও হয়। 

্য্যরশ্মি সম্বন্ধে কাচখণ্ডের ন্যায়, এই প্রচ্তমা, মায়ের রূপাদি সন্দর্শ 
' নের. সহায়তা করে। সুর্যের মরীচিমাঁলা-গ্রদীপ্ত দেশে, একটি কাচদও 
» ঘডায়মান রাখিলে যেমন তাহার পশ্চাঁৎ-পশ্চাৎ, কোলে-কোলে,অতি মনো- 

: হর দৃশ্য প্রকাশিত হয়-_যেমন অতি সমুজ্ঘল নীল,পীত,রক্ত,হরিতাঁদিবর্ণ- 
মালা অতি পরিস্ফট এবং পরস্পরে বিবিক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর 
হয়ঃ এই প্রতিমার দ্বারাও ঠিক সেইরূপ ঘটন। সংসাধিত তয়। প্রতিমা, 
মায়ের সমত্ত অবয়ব, গুণ, মহিমা,ও এশব্ধযাদিশক্তিগুলিকে সুপরিস্ফ,টব্ধপে- 
ভিন্ন ভিন্ন করিয়। দেখায়। প্রতিমার এক এক অঙ্গের আঁড়ালে-আ়ালে, 
কোলে-কোলে, মায়ের এক এক অঙ্গ ত্রবং গুণার্দি বিভক্তরূপে হি 
গোচর হয়। 

খ্ীতিমার চরণ ুগ্রলের ঘ্বারা মায়ের চরণ কমল জুবিভক্ত হইয়া তাহার -' 
কোলে-কোলে, দৃষ্টিগোচর হয়। ' প্রতিমার মধ্য দেশের দ্বারা মায়ের 
মধ্যদেশ প্রাবিভক্ত হইয়া, তাহার আড়ালে-আড়ালে, প্রকাশিত হয়। 'প্রতি-: 
মার কর চতৃষটয়ের দ্বারা স্ুবিভক্ত হইয়া! মায়ের কর চতুষ্টয় নয়ন- গোর 
হয়। - প্রতিমার মুখমণ্ডলের দ্বারা ম্এুত়র শ্রীমুখ মণল প্রবিতক্ত হইয়া, 
তাহার কোলে-কোলে, প্রকাশিত হয়। এইরূপ এক শ্রক পৌগুলিক 
অঙ্গের দ্বারা, মায়েন্ত এক এক “অঙ্গ প্রবিতক্ত ও প্রকাশিত হয়। 
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তৎপর, প্রতিমার ন়নের কোলে মায়ের উল-টগ্প নয়ন ত্রিতয় প্রফা- 
শিত হইগা অপার গ্ষেহধার। বর্ষণ করিতে খাঁকে। গ্রতিমীর গণ বুগল 
হইতে মায়ে মমতার শ্রভাব শ্রীবিতক্ত হইয়! অনুভূত হয়। এ দেখ) স্টাম। 
প্রতিমাত্স দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ । এ দেখ উহীর লাট শওল 

হইতে মায়ের শু্িপ্ধ করুণামূত জ্যোতি এবং বিবেক, বৈরাগ্য, ওুঁদাসীন্যের 
আভা প্রকাশ পাইতেছে। এ দেখ আধার ! লোল রলনার রাগ দশনের 
ক্টটারে-কটারে, মায়ের সর্ধ সংহারক কালরূপের লক্ষণ আর রী দেখ, ঈষ- 

দ্বাস্য-ললিত মুখ মণ্ডল হইতে, মায়ের নির্মিগ্ততা এবং আনন্দ ভাব প্ৰটিত 
হইয়াছে । এ দেখ,আলুলাধ়িত,বিমুক্ত কেশ-পাশ হইতে, মায়ের বৈরাগ্য 

বিবেকাদিগুণের আভাঁন আসিতেছে। এ দেখ, চজীমুণ্ডধারী বাম তুজ ধস 
হইতে, মায়ের সর্বশীসন কর্তৃব প্রকাশ পাইতেছে॥ আবার দক্ষিণ ভূজধযে 

বর অভর প্রদত্ত হইয়া,মায়েরণভক্তবৎসলতা,দার্ছিক প্রাণত। এবংঅবিসুদ্ধীত। 

গ্যায়পরতার্দি কতগুণের বিকাশ করিতেছে । প্র দেখ, প্রতিমার 

মুও্মাঁলায়, সর্ধাবর্ণ প্রবর্তিক। মায়ের এক পর্চশশত, বর্ণমালা । এ দেখ, 

& বম পীন পরোধর হইতে যেন স্গেহমাধা হঞচ ধারা ক্ষরিত হইডেছে! 

দেখ,উহার অনাবৃত বেশে,মায়ের মিশ্ব,িল বিশুদ্ধ সরলতাব বিকাশ পাই- 
তেছে, আর জগজ্জননীত্ব খ্যাপিত হইতেছে । ব্রহ্মা! বিষু। হইতে ভূণ কীট- 

গত পর্যাপ্ত সমস্তই মায়ের গর্ভজাত ঈস্তান সম্ততি মাত্র । ভ্রিভূবনের 
অধ্যে মায়ের সন্তান বাচভীত আর কেহই নাই। বিশুদ্ধ জজনবতী 
মা, সন্তানের নিকট কখনই লজ্জাঙ্কুভব করিতে পারেন না । তাহাতে 

'্মাবার অবোধ শি সন্তান। আব্রন্স্ত্ব পর্যযস্ত সকলেই মায়েপ মিট 

'আবোধ শিশু । সুতরাং লঞ্জাধোধের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাই মায়ের 

অনারৃত বেশ। দ্বিতীয়তঃ, মা লজ্জা, ভয়, দ্বণাদি অষ্ট পাশের অতীতা, 

. ভাহাতেও যা"র অনাবৃত বেশ। এই সকল তথ্য রহ্য ই গ্রতিম। হইতে 
প্রকাশ পাইতেছে। এই রূপে প্রতিমার এক এক অঙ্গ ও অবস্থা 
হইতে মাঁর়ের- এক.ধ্রুক শক্তি একস্মীক ওধ সুবিভক্ত হুইপ পরিস্ফ,টরূপে 
প্রকাশ পাইয়া! থাকে । 

তুমি বোধ হয় এখনও ইহার, প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হু নাই। কিন্ত 
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বাহার! ভক্ত তাহার! এইরপে মারের গণরাশি নয়নগে্িক কারি পরমা- 
সদা সমু মী হইয়া ধান) প্রেমে পুলকিত হয়েন। . . | 

: ছুঁলোর জড়তা প্রলেপ এবং ম়নৈর অপট্তাদি দোষও এই প্রতিমার 
ছারা আপনৌদিত হয়। দুশ্যর্ধসত আর নয়নের মধ্যভাঁগে থাকিয়া উপ; 
নয়ম (টলঞী 7 ধেমর্ন নয়নের অপট্ত। এবং দৃশ্যের জড়ত্ব বিদুর্রিত করে, 
এরই প্রতিষা্ড তেমন রন আর জগন্মঠতার মধ্যভাগে অবস্থিতি কক্গিয়। 
নয়ন ছনকে পট্ত্বর করে। এবং মায়ের বূপাদি প্রকাশ করিয়া দেয়। 

উপ-নয়নেয স্থারা। কোন বস্তর সদর্শন কালে, যেমন আমাদের দৃষ্টি, 
উপ-নগনের প্রতি নিবদ্ধ! থাকিলেও তাহার অনুভব হয় ন 7 কিন্ত অনুভব 

হয় দুক্ঠ বটি মারের । গ্রাতিষ্ধ্র ঘার! জগন্মাতার দর্শনেও সেইরাপ ঘটনা 

হয়। তখন সাঁধকের নয়নদ্বয়, ধদদিও প্রতিমূর্তি প্রতিই সন্নিবন্ধ থাকে, 
কিন্তু তাঁহার অহুভব হয় না-_অনুভব হয় জগন্মাতার রূপ গুণ মহিমাদির | 

অথবা, জলের ঢৃষ্টান্তেও ইহা! বুঝিতে পার | জল যেমন নয়নের অপার 
দেবে এবং, দ্য বন্তর ভূর্দর্শতা অপ্নোদন করে, এই প্রতিমাও তেমন 
আমাঁদৌর মনের দোঁখ এবং মায়ের হুর্দশর্তাী বিদুরিত করে। একটি 
উদাহরণ লঙ, তবেই বিষগ্নটা বিশদ হইয়া যাইবে। মি গ্রহপাদি সখ). 
জলের মধ্যে কখনও বুর্যঃমণ্ডল দেখিয়াছ কি? ্ 

শিব্য। আজ্ঞা হা, তাহা অনেকবার, জল না হইলে তো শুর্ধ্য 
বিথ্বের দর্শন হওয়াই হুঃসাধ্য ! 

আচাধ্য। কিরূপে দেখিতৈ হয় বল দেখি? 
শিধ্য। কোন ক্কঞ্চবর্ণ পাত্রে জল রাখিতে হয়। তখপরে কেবল 

'জঙের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতে হ়। তখন প্রথমে কেবল জল মাত্রই নয়র্ম 
গোঁচর হয়। তৎপর, সুর্ধ্য মণ্ডল দেখিব বলিয়া একটু আগ্রহ সহকারে 

বিশেষ একটু লঙ্গ্য করিতে হু । তখন এ জলের উপরে ধেন গেষ্ট 

পু ভাসিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বিবৈটনা হয়। আর জলের সঙ্গে লগে 

মাথাই রিপা দৃষ্টি গোর হয়। অর্থাৎ রগ ওরপি। উভয়েরই দৃষ্টি হইয়া 
থাকে । তৎপর, আরও অভিনিবিষ্ট হইতে হয়। তখন এ জলের খব্যে। রি 

জালে পরিমিত ছুধ্যমণ্ডলের তাস ফ্তক কতক চু হইতে থাকে 



জলও যে,একবারেই নয়ন গোঁচর হয় না তাহ! নহে,কিস্ত অতি সামান্য” 

রূপ । তখন মুখ্যরূপে তাদৃশ হুর্যামগ্লই পরিদৃষ্ট হয়,কিন্ঠ জল তাহার সঙ্গের: 
সঙ্গী হইয়া গৌণভাবে ঈষদীষৎ পরিশ্ক,রিত হয়। তৎপর আরও অবহিত 

হইয়া কেবল হু্ধ্যমগুল দেখিবার নিমিত্ত অভিনিবেশ করিতে হুয়। তখন 

জল একবারেই দৃষ্ট হয় না, কিরণ প্রভাদিও বড় একটা! খা যায় ন]।. 
তখন নির্মল কুর্য্যবিশ্বট মাত্রই দৃষ্টি গোচর হয়। এইরূপে জলের সহায়তায় 

সথ্যযবিষ্বদর্শন করিয়া! থাকে । .. 

আচার্ধ্য । যাহার! অত বিলম্ব'অত ক না করিয়! প্রথমীবস্থায়ই বিনিবৃত্ত হয়। 

অথবা! হুর্য্যমণ্ুল দর্শনেরউীবূপ প্রণালী ন। জানে তাহারাএবিষয়ে কি বলে ? 

: শিষ্য। তা তো এমন কাহাকেও জিজ্ঞাযা। করি নাই। জিজ্ঞাসিলে, 

রূপে কূর্যযবিদ্বের সংদর্শন হয় না, অথবা হইস্কে পারে ন! এইরূপই একট! 

কিছু বলিবে, ন! হয় ইরূধী করিতে দেখিয়। কেছ বিদ্ধরপ করিতেও পারে । 

ইহাই ত বিবেচন! হয়। 
আঁার্ধ্য। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া এখন আমার বক্তব্য শ্রবণ 

কর। গল ক্ষেত্রে যেমন হৃরধ্যমণডল দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই রূপেই, 
গ্রতিমু্তির মধ্যে মায়ের সন্দর্শন হয় । সাধক,মাকে দেখিবেন বলিয়া, প্রথমে 

পুত্তল্রের প্রতিই দৃষ্টিপাত করেন। পুন্তলের বিশ্বই প্রথমে নয়ন গোলকে 

প্রতিফলিত হয় । কিন্তু মায়ের রূপমাধুরী পিপাসু নয়ন তাহাতে তৃপ্ত 

হইবে কেন ? সে সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে মায়ের রূপ দর্শবের নিমিত্ত 

প্রীণপণে চেষ্টা করিতে থাকে | তখন,সেই জলের কোলের কিরণের ন্যায়, 

এ প্রাথিব রূপের কোলে-কোলে, আড়ালে-আঁড়ালে, মায়ের নিজতনূর 

রূপের ছটা! আভাসিত হয় । মায়ের সেই হৃদয়ভরা, নয়নতরা রূপ আসিয়া” 

প্রতিমার দেহটিকে অধিকৃত করে। তখন এ পুস্তলের কর্কশ রূপের-সঙ্গে . 

সঙ্গে সেই অনুপম অলৌকিকরূপ লাবণ্যের সম্মুচ্ছ না হুয়। ইহার অচেত-, 

নতার মধ্যে যেন সচেতনতার আভান রশ্কটিত হয়। অষ্টমী নিশ্রার অন্ধ-. 

কার ক্ষেত্রে, *ন্দ্রোমর প্রারন্তে যেমন, অপীধারে-আলোকে, . প্রসাদে* 

বিষাদে, মিশিয়া গিয়া একরূপ অপূর্বরূপ আবিভূত হয়, মায়ের রূপ .:আর.. 

পুস্ধলের রূপ মিলিয়ও ঠিক সেইমত. এক অপূর্ব দৃশ্য,হইয়। উঠে |: *. - 
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, . পঁধক. তখন আনন্দে পুলকিত হয়েন। মায়ের অলৌকিক রূপের ঈীষ- 
'ধান্বাদ-গ্রহণ করিতে পারিয়া . আরও. পিপা্থ - হয়েন.। সুতরাং প্রবলতর 

ভক্তি; আগ্রহ সহকারে,.মাকে দেখিবার. নিমিত্ত"আরও প্রচুরতর. অন্ি- 
'নিবেশ করেন । তধন সেই জলাস্তরালে সকিরণ স্থ্্যবিদ্বের ন্যায়, নিজরূপ 
লারণ্যের, সন্কিত মায়ের অধিকতর প্রকাশ হইতে থাকে । তখন দৃষ্টি সেই 
পুত্বলের প্রতি -সমাবন্ধা হইলেও পুত্তল যেন দেবিয়াও দেখিতে পাওয়া 
খায় না । তখন-উহার কঠিনত! ঘুচিয়! গিয়া যেন কোমলতা হয়,অচেতনতা 
মষ্টী হইয়া যেন চেতর্নতা হয়। তখন পুততলের ভাঁঘ, পুত্তলের রূপ অদৃশ্য 
প্রাঁয় হইয়া! পড়ে । উহার নিপ্রিয়তা ঘুচিয়া ষেন সক্রিয়তার আবিভাব হয়। 
উহার তৃণ্চমৃত্তিকা/দার্ব্বাদি উপাদানাবলী দুরিত প্রায় হয়। তখন. প্রতিমার 
আকার: প্রকার প্রায় অস্তর্ঠিত হইয়া যেন*মায়ের আবধরই প্রকাশিত, হয়। 
সাধক তখন, আরও উৎফুল্লতাও. পরমানন্দে ,বিহ্বল হইয়া! পড়েন: 
তখন ভঙ্িম্ভরে, বিবেক ভরে, মায়ের প্রতি মন ঢাঁলিয়৷ দেন, নয়ন 

এঁড়িয়াদেন। তখন:ও. কিন্ত অন্য লোঁকের দর্শনে, তীহার দৃষ্টি সেই পুভ্তলের 
প্রতিই বিষ্রান্তা বলিয়া, বিবেচিত হইবে, অথচ বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি 

তখন আর পুভ্তলের কিছুই দৈখিতেছেন না।. তখন সেই জলের. মধ্যে 
ুর্ধ্যবিশ্বের ন্যায় স্থপরি স্বুট মায়ের আকৃতি মাত্রই সাক্ষাৎ করিতে প্চান:। 

' তখন আর. কিছুই নাই । তখন তৃণ. নাই, পাষাঁণ নাই, কাইও নাই। তখন 
জার. সেই স্কীলও. নাই, খড়ি. নাই, অচেতন ওখনাই, কঠিনতা ও নাই । তখন, 

পুস্তলের কিছুই দৃষ্ট হয়' না। তখন কেবলই সেই আঁনন্মমরী ম, কেবলই. 

সেই নয়ন ভর। হৃদয় পোর। ম।, কেবলই সেই শ্েহুময়ী, দয়াময়, 
স্থধাময়ী মী। তখন: মায়ের সমস্ত গুণ, সমস্ত শি, সমস্ত. প্রভাব, 

এবং 'সমস্ত-মহিমাদি নুষ্পষ্টঃণে পরিলক্ষিত হইবে সেই কীচোপাঁছুত: 

' সুর্য কিরণের নায়, প্রতিমার এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে, মায়ের এক্ 

এক-ওুগ এক এক' ভাব, এক এক "শক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে । তখনই. 
'ভঞ্জের “মাতৃদর্শন হইল, মনের আশা, মিটিল। তখন *তিনি: আনন্দ 
*নাগরে. ভাসিতে-ভাসিতে, প্রেমের তরঙ্গে ডুবিতে-ডুবিতে, শাস্তির: 
অতজলে মগ হইয়া যান। তখনঠ আর চঞ্চলতাও থাকেনা, ব্যাকুলতা$. 



৬০... চিনিচাস ॥ 

খাঁকে না। তখন তিনি, রা জিতাপহারিণী, দীন তাঁরিপী দ্বীনের 

মণি যাকে, ব্রহ্ম! বিজুর গর্ভধারিণী যাকে, ্বিজগতের প্ররবিনী ভ্ভবতারিপী 
মাকে, অঙ্গার রাজ্ধরীজেশ্বরী মাকে বন্ুখে গাইয়া যমেয় কথা! বলিতে 
খাবেন । সাষ্টাঙ্গে ভূমি নুঠ্ঠিত হইয়। হৃঘধের' উচ্ছাস নিবেদঘ করিতে 
গাকেন। তখন যাগদকণ্ঠে তিনি গুই বলিয়া উঠেম এ্রন্যোঙ্হংক ত- 

স্কত্যোইহং সফলং জীবিতং -যয়। অগন্তামি বতোতুর্থে ! যাহেস্বরি। 
'অদাশ্রমং ॥” মাগো! ওম! ! তুই কি এই হতডাগোযর আশ্রমে এলি ! 

খাই জন্বন্য নরক কীটের অতিতুচ্ছ অতি দ্বণিত- কুটীরালয়েঞ এলি! যা! 
তুই তে। ব্রহ্ম বিষ্াদিত স্বত্ব মহেশ্বরের :মনোরমা! মাহেগক্া! মাং 
তুই দূ! যেই যোগি-খবিগণের কঠোর তপসক্ এবং ব্তস্থবজানের ছর্ঘা 
এছুর্গী 1” তবে হে এই হূর্ভাগ্যের নিক এলি! যাগো! তুই তে 

ত্বাঙ্গালেদ ধন, কাঁজালেরু প্রাণ, কাঞ্জালের জীবন! হাঁ; আজ বমি 
শ্রিুবনের স্মারাধ্য ধন পাইয়া “ধন্য” হইলান, যমজ প্রার্থঝা, যম 
কামনা,স্মন্ত বাসনা,এবং সমস্ত ক্রিয়ানুঠানের কেন্তস্বরূপা তোকে গাই! 
কৃতার্থ হইলাম! আজ সমস্ত চিত্ত-প্ররাহের বারিষিত্বরূপ: 'ব্ৈব্নিক 
ওআাতের সমুদ্র স্বরূপ! তোকে পাইয়া আমার জীবন স্বফল হইল। জীব 
জোত যাহার নিমিত্ত এতদিন বৃহিয়াছিল তাহ! পাইল, প্রবাহের ফল মিজিল, 
'উদ্ধেশ্য স্দ্ধে হইল !” ইত্যাদি নানাবিধ. আনন্দাবেদন। করিয়া; মনের 
লাহ্ধ সেই পূর্বমতে মায়ের শুশ্রধা করিতে থাকেন । তখন লোকে যে কে 
পার দেওয়ার আছে তৎসমস্ত এই প্রতিয়ার সঙ্গেই সৃমর্পধ করেছ । কিন্ত 
তাহার দৃষ্টিতে প্রতিমার অঙ্গ নহে, দৃষ্টি গোচর তাহার মারের অঙ্ছ, হৃতরাং 

: এতিনি গ্রতিমীর কোনই ধার ধারেন না । তৎপর নিজের সুখ ছুংখের কথা- 
* -ন্রার্ত। বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন্। পরে একটি পুশ্পের দ্বার! -হ্াকে এই 
 ্ুন্ধল হইতে. উঠাইয়। নীয়! নিস্বাসের দ্বারা সহন্বারে গরজিষ্ঠা, করেন, 

ইহাই তোমার তৃতীয় গ্রর্ণের বীমাংসী। কেমন এখন সন্ধই হইলে তো.? 
শ্থব্য। আজ্ঞা হাত: আমি চরিতার্থ হইয়াছি, সসাগনার ক্বগায় আমার 

: জীবন ধন্য হইয়াছে । 

নিরব ক 



.... জুখ ও দুখ । 
৯৭ প্রানীমাজেই স্কুখ লাত ও হুখং মাশের জআকাঁজগ, ও দে 

করিস গাক্ষে। বুছ্িত্রীবী গনী অর্থাৎ মনুষ্য, শস্ড পক্ষী প্রভৃতির কথাই 
জাই, পন কি বৃক্ষ লতাদিতেও পূর্ববেকি আকাজ্ষ। ও চেষ্টার তরি ভৃরি 
দিহ্র্শন গ্লীশু হওয়া যায় । বৃক্ধ হইতে চার পাড় হাত ব্যবধানে. একডী 
মত। রোপণ করুন, দেখিবেন, লতা বৃক্ষটীকে বেন কষ্ধিবার ব্মতিএরারে 
দির সুজ ক্ষত শাখা ও ্রীপাখাগুলি এ, বৃক্ষের দিকে অগ্রসর করিয়া 

ন্নিতেছে। তড়াগ পা বৃক্ষ তড়াগাড়িমুখে নিজ নিন্ধ সুলগুলিকে 
পরিচালিত * করিয। খাঁকে। ফলতঃ স্থুখলাভ ও ছঃখনাশ জীরন রক্ষার 

সুখ্য ও প্রকই উপায় ৯ স্থুখের জষর অর্থাৎ ০হর্যকালে শারীরিক অক্ষ 

গ্রত্যন্ধ গ্রকুজিত্ত গু যাঁনজিক্ প্রীবৃত্তি বিকশ্্ত হর এবং ছ:খের সময় অজ 

প্রতাকফ সঙ্কুচিত ও মানসিক প্রতি অমন অবসন্ম হইক়্া পড়ে, ইহার 
স্বারাই জ্পঞ্টই বুঝ! যায় যে স্থখ আমাদের জীবন রক্ষার সহায় এবং হঃখ 
“দাক্মাদের জীবন ধারণের অন্তরায় । এই জন্ত বিশ্ব বিধাতা স্যরি রঙ্গণর 

উদ্দেত্তো সুখ লাভ ও ছঃখ নাশের আকাঙ্খাকে আমাদের নৈবর্শিক গ্রবৃতি 

করিয়! দিয়াছেন। ুখাক় ছুংখক্ষয়ায় সংকল্প ইহ কম্মিএ। মন্ুষ্যের ফল 
উদ্দেশ্যের যুখ্য উদ্দেস্তা সখ লান্ত ও ছঃখ নাশ। কেহই ধনের জন্ত ধন 

কিচ্কা যশের জন্ত শের আঁকাব্খা করন না। ধন বশ ধর্ম, যোগ, সন্ধ্যা 
স্বকলেরই চরম উদ্দেশ, সখ । সংস্কৃত দর্শনে অক্ষুষক সুখ, ক্মাত্যস্থিক ছঃখ 
ব্বিবৃত্ধিকেই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্ত বিয়া পরিকৃল্পিত কর হই: 

-স্মার্ছি। . একজন ইংরাজি পণ্ডিত বলিয়াছেৰ, সা)00 10575 0998 

15000) 25 ০৬৪ 815801০0 8৫ 51:৮6 59 00061582597 ভর্থাৎ য়ে 

জানে বাঁ যে ধর্মে সখ উৎপন্ন না হয় যে জ্ঞান ও সের্্ ছায়ায়, জাক, 
আলার ও অলীক । | 

২1 কো নানীর গকাদরর জনা কন 
লমর্থ। সন্পদ, সৌন্দর্য, বল প্রতিভা প্রভৃতির চিহ্ন বাধে প্রাকটিত-হয়। 
কিন্ধ সখের উপলব্ধি স্থানগ্দয়ের'অভ্যন্তর মাঁত্র । আফি লক্ষপতি, দাল-: 
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দাসী পুত্র পরিজন রাজ্য খরশবর্ধ্য প্রভৃতিতে. আমি পরিবৃত, কিন্ত আমি 
“মুখী কিনা ইহার প্রকৃত উত্তর আমিই দিতে পারি। আমি যদি বলি: 
আমি সুখী তবেই আমি স্ুষ্ধী নতুবা নয় । ০ 0780191১870) ১০৮? 

709 00101055 1510788168৪, এখন যদ্দি ব্যক্তি মাত্রকেই জিজ্ঞাসা করা যায় 

যেতাহারা সুখী কিন! ? তাহা হইলে সকলেই নিঃসস্কোচে বন্সিবেন যে 
তাহারা স্থখী নচ্ছেন। রাজা, প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, সংসারী, বিরাগী সকলেই 
এক বাক্যে বলিবেন যে তাহার! সখী নহেন। কেহই স্বীকার করেন ন! 

'ষেতাহারা কুৎসিৎ মূর্খ অথবা নির্বোধ কিন্ত সকলেই” নিজ ছুঃখ খাহুল্য 
প্রচারে শত মুখ, অতএব ইহনস্বীকার করিতে হইতেছে. €ষ মনুষ্যমাত্রেই 
সুখলাভে বঞ্চিত। জগৎ ঘোর ছুঃখ তমসাচ্ছন্ন। সকলেরই মনে প্রতি 

মৃস্র্তেই আর্তনাদ ও হাহাকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
কিন্ত ইহার কারণ কি? ,সকলেই স্থখাকাজ্ষ। ও স্থুখ চেষ্টা .করে। 

'অথচ কেহই সুখী নহে । পৃথিবীতে কি তবে স্থখ নাই ? স্থখ কি শশবিষাণ 
ও আকাশ কুস্থমের ম্যায় অলীক ? না তাহা নহে। "এ জগতের স্থষ্টিকর্ত। 

জুখময় এবং স্থ্টিও সুখময়, কিন্ত আমর! অক্ঞানে বিমোহিত হইয়া প্রকৃত, 
স্থথকে দূরীভূত করিয়া ছঃখকে আলিঙ্গন করি? পুষ্পমাল| ভ্রমে বিষধর 

সর্পকে ক£দেশে আশ্রয় প্রদ্রানকরি এবং পরে যখন বিষয়ের জ্বালায় 
জর্জরীভূত হই তখন বলি এ পৃথিবীতে স্থুথ নাই-সমস্তই ছুঃখ। যদি সুখ 

 সুঃথের প্রকৃত লক্ষণ অবগত হওয়া ধায়, সুখ লাভ ও ছুঃখ নাশের প্রকৃত 

উপায় অবলহ্বন করা যাক্স তাহা হইলে আমর! ক্খাস্বাদে যে অধিকারী 
হইতে পারি ইহা প্রদর্শন করাই আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয়ের উদ্দেস্ত। 

সুখরি? সুখের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচন। করিলে সুখের লক্ষণ 'অব- 

ধারগ কর। যাইবে। ্ 

১। শিশু যখন মাতৃ স্তন পান করে তখন তাহার স্থ পূর্ণ অবস্থা প্রাঞ্চ 
হয় তৎকালে তাহার অন্য কোন বস্ত ব! ব্যক্তির প্রতি আকাজঙ্ছাব! অনুরাগ . 

খাকে না, তাহার গ্রস্বপ্ন বদন তাহার-শিশুর স্বভাব স্থুলভ চাঞ্চল্যের অভাব, 

তাঁহার জীড়ার বন্তর গ্রন্তি উপেক্ষা, প্রতৃতি জহার সখের পরিচনর.. 

প্রদ্দান করে। ক টি আট 7 জ 



বেদধ্যা। ডও 

২। এইরূপে মালের পরশ পি মির াগা 
লক্ষণ প্রকটিত হয়। : " রি 

৬। এইব্ূপে কবি যখন স্বভাবের সৌন্দর্য অবলোকন করেন তখন 
উাহার শরীরে আকৃতিগ্রকৃতিতে স্থখের সমস্ত চিহইউপলক্ষিত হয় । নঙ্গীত 
প্রিয় সঙ্গত রসাশ্বাদ খোগীর আত্মদর্শন প্রভৃতিতেও বিমল ও পূর্ণাননের 
লক্ষণ পাওয়া যাঁয়। এই সমস্ত সুখের অবস্থা হইতে আমর! সুখের 
কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করিতে পারি। 

যথ। ._ তনয়, অন্য আকাঙ্কা রাহিত্ব, অচাঁঞ্চল্য এবং আত্ম-প্রসাঁদ । 

বে অবস্থায় মনের এই সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী হয় তাহাই পূর্ণ সুখ । 

অন্য সকল অবস্থা হুঃখ্দ্ে অবস্থা । শান্তি ও আত্মপ্রসাদ হা ধান 

ঘ্যঞগ্তক, চাঞ্চল্য ও আত্মগ্ৰানি ছুঃখের অনুচর | 

অবস্থা ও প্রক্কৃতি ভেদে স্থুখের নান! প্রকার তারতম্য হইয়া থাকে । 
শিশুর সুখ, যুবার সুখ, বৃদ্ধের সুখ, বৃক্ষ লতাদির সুখ, বুদ্ধিজীধির মুখ, 

মন্থষাদিগের স্থুখ, অসভ্যের স্থুখ, অর্ধ সভ্যের সুখ, স্থসভ্যের স্থুখ প্রভৃতি 

কোটা কোটী প্রকার সুখের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু এই সমস্ত 
ক্থকে স্থুলতঃ তিন ভার্গে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা; উৎকৃষ্ট, মধ্যম 
ও আধম। রর 

: যে সমস্ত সুখ তৈল ধারার ন্যায় চিরকালই অথব! দীর্ঘকালই আত্ম- 
প্রসাদময় ও চাঞ্চল্য রহিত তাহাই উতকষ্ট সুখ! ধুমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় 
যাহা কখনও চাঞ্চল্যময় *৪ কখনও প্রসাদ ময় তাহা মধ্যম সুখ । এবং 

বাহ! সর্বদাই অথবা দীর্ঘকালই চাঞ্চলা পরিপূর্ণ তাহা অধম অথব৷ নিকষ 
সুখ।' আত্মধ্যান পরায়ণ যোগীর যে সুখ তাহ উৎকৃষ্ট সুখের মধ্যে 
গণ্য, কেন না তাহা! সর্বদাই নির্বাত ও নিক্ষম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির 
নির্মল ও অচঞ্চল। বণিকের সুখ মধ্যম স্থখ, কেন ন। উহাতে অধিকাংশ 
সময়ই ছুশ্চিস্তা মনন্তাপ অধৈর্য্য প্রভৃতি অশাস্তির কারণ বিদ্যমান থাকে । 
অলমের স্থুখ নিকৃই ম্থুখ কেন ন$যনিও অলসবক্তি শরীর -সম্থন্থে 

গিন্চেষ্ কিন্তু তাহার*মন সর্বদাই. চিস্তাজুরে ক্রিষ্ট ও জর্জরিতথাকে 1 
 শীতাতেও এই তিন প্রকার গুখের 'কথা . উল্লিখিত আছে ॥ বথা” - 



রী অভ্যাপাত্রনতে ধ্জ ছঃখাগ্ঞ্চ দিগচ্ছতি। 
: ৫১) বততপগ্রে বিষমিব পরিপামেহমৃভোপমং | 

তৎস্থখং সাবিকং প্রোন্তং আখ্মধুদ্ধি প্রসাীজং | 
- অর্থাৎ যাহা প্রথমে বিবৈর ন্যায় ও পরে অনৃতের ন্যার প্রতী়মাগ 
হস,বাহ! অভ্যাসের থলে ক্রমে ধ্রমে আঁমার্দের মনোরম হয়, এবং যাহাতে 

চিত্তের নির্শলত প্রবলরূপে উপলব্ধ হয়, তাহাই সাতিক সুখ । 
(২) বিষয়েন্তরিয সংযোগাৎ যত্তদগ্রেৎমুতোপমং,। 

পরিণামে বিধষিব তৎসুখং রাজসং শ্বীতং ॥ 

অর্থাৎ যাহাতে বিষয় গ্ুখ*তোগ হয়, এবং যাহ! প্রথমে অমৃতের ন্যাক্জ 

হইলেও পরিপাষে কেবল হুঃখের কারণ হয় তাহা রাজস সখ বলে। 

্ €৩) বদগ্রে চাহছবদ্ধে চ স্থখং যোহনামাত্মনঃ। 
নিপ্রাণস্য প্রমাদোখং তত্বামস মুদাঙ্তং ॥ 

অথাৎ মাহ! আগ্যন্ত মোহময় অর্থাৎ যাহাতে কিছুমাত্র সুখ না খাকি- 
লেও কেবল নুখের ভাখমাত্র থাকে এবং যাহা নিত্রা, আলস্য ও আঅনব- 

ধানতা। প্রত্ৃতি হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাকে তামস সখ বলে । ছটখের অবস্থা 
হইতেও এই তন্বেই উপনীত হওয়া! বায় । ছঃখ তিন প্রকার যথা আধি 

. ভৌতিক, "আধিদৈবিক ও আধ্যাম্মিক । আধিভৌতিক ছংখের অর্থ এই 
ষেআমাগের শরীরে বাত,পিত্ত কফনামক যে তিনপদার্থ আছে তাহাদের 
ঠবধম্য অবস্থা অর্থাৎ যতক্ষণ এই তিন পদার্থের সাম্য অবস্থা থাকে? তত- 
কণ শরীয়ে করধ্য ও অচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং ততক্ষণ আমর! শারী- 

বিফ সুখভোগ করি। কিন্ত কোন কারণে ইহাদের একটি প্রাবল্য 
হইলে বৈষম্য অবস্থা উপস্থিত হয় এবং গজ্ীন্য শারীরিক চাঞ্ল্য ও ছঃখ 

কাষুৃত হইতে থাকে । আধ্যার্থিক অবস্থাতে ও মানসিক প্রবৃত্তি সমস্তোর 

যধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। এবং তঙ্জন্য চিত্ত ঢাঞ্চলা ও হঃখ' অনুতপ্ত 
হইতে থাকে এই সমন্ড পর্যযালোচন1 বর্িয়া আঁমরী এই সিদ্ধান্ধে উপ- 

নী হইব বে শান্তিণও চিগ্ত প্রসাদ সুখের পহচর এবং চাঞ্চল্য ও তজ্জানিক্ড 
আগ্মসাঁনি হঃখের পরিচায়ক । ধন, যশ, ও ইর্জিরিগুখ আদান চাঞ্চল্য 

পরিপূর্ণ, ছুতরাং উহাতে ছুখ অপেক্ষা ছুঃধের অংশ জীনেক পঙ্গিমা্পে 
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অধিক । পরোপকার ও ঙ্গাননদ, চিত্ত প্রসাদ ও শাস্তির আদর্শ সুতরাং 

ইহাতে ছুঃখ অপেক্ষা হুখের অংশ অনেক পরিস্মাণে প্রবল । অতএব যাহারা 

প্রকৃত সুখের আকাম্া করেন তাহাদের উচিত যে পরোপকার গু দ্ধ 

নন্দে চিত্ত নিয়োজিত করেন । | 

মনুষ্য সাত্বিক, রাঁজসিক, ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 

স্বাভাবিক নিয়ম বলে তামসিক ব্যপ্তি তামসিক স্থখের, রাজসিক রাজ- 
'সিক স্থখের"ও সান্বিক সাত্বিক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাহার সমা- 

জের শালন কর্তা তাহাদের উচিত যে এই তিন প্রকার লোককে স্ব স্ব 
প্রক্কৃতি অন্ুযটী স্থখে অত্যন্ত করা এবং উত্তরোত্তর তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর 

সুখের উপযোগী করুন ।ঈদদ্গুরু প্রথমে শিষ্যের চরিত্র পর্ধযালোচনা করিয়া 

-তাহাকে প্রথমতঃ তদনুযায়ী সুখ প্রদান করেন এবং পরে যাহাতে তিনি 

উতৎকৃষই্টতর সুখে উন্নীত হইতে পারেন তি ঈষয়ে যত্ব করিবেন । শিষ্য যৎ- 

কালে গুরু গৃহে বাস করেন ততকালে তাহার এই স্থখের সোপানবলি 

্রস্তত হওয়। আবশ্যক । কিন্তৃপ্র্তমান.সময়ে সদগুরুও নাই এবং গুরুগৃহও 
নাই । শিষ্যেরা শ্থেচ্ছাচারী হইয়া! ক্রণিক আন্দোলনের পরতন্ত্র হওত নিজ 
নিজ বাসনা অন্সারে সখ নির্বাচন করিয়া থাকে অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তি 

রাজসিক,রাজদিক তামসিক ও সাব্বিক স্থখের অন্বেষণ করেন এবং সাস্বিক, 
রাজস্তিক ও তামসিক সুখ লাভেগ়ি চেষ্টা করেন, কর্ণাধারাভাবে 

তরণী যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় বর্তমান সময়েও আমাদের কর্তব্যের ও 
স্থখের বিপর্যয় সংঘটিত হইতেছে । যদি কখন পূর্বের ন্যায় গুরু করণের 
প্রথ! "প্রবর্তিত হয় এবং যদ্দি কখন শিষ্যেরা অভিমান" পরিত্যাগ করিয়া 

গুরুপদেশ অনুসারে ন্থ স্ব জীবন নিয্মমিত করিতে শিক্ষা করেন তবেই এই 
বিপর্ধ্য় প্রশমিত হইবে, নতুবা। এক্ষণে যেমন হইতেছে যে বালক বৃদ্ধের ও 
বৃদ্ধ বালকের স্থখাকাত্খ। করিয়া! কেৰল জাগার আপন দুঃখের পঞ্থ প্রসা- 

রিত করিবেন মাত্র । ী ্ 



অমালোচন]। 
চণ্তী। - মার্কগ্ডয় পুরাণাস্তর্গিত দেবী মাহাত্ম্য । শ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ দত্ত 

গ্রণীত। মূল্য ।/* আন! মাত্র । পদ্যে রচিত। উত্তম কাগজে সুন্দর 
ছাপা,_বাধাইও মন্দ নহে। রাজকৃষ্ণ বাবু ধনীর পুত্র । প্রশ্বর্ষ্যের ক্রোড়ে 
লালিত পালিত। কলিকাতা হাটখোলার আদি নিবাসী প্রসিদ্ধ দত্ত 
বংশে তাহার জন্ম । এহেন অবস্থায় প্রড়িয়াও রাজরুঞ্ণ বাবু স্থকবি-__ভক্ত। 
এরূপ ভাগ্যলা্ভ কেবল পুর্ব্ব জন্মের সুক্ৃতি ফলে ঘটে। দেবী মাহাত্ম 
কীর্তণে বাহার হৃদয় নাঁচিয়া উঠে, তাহার ভাগ্যের অবধি নাই । আমরা; 
তাহার দেবী মাহাত্ম্য বর্ণন পাঠে অনেক স্থানে সে উন্মততার লক্ষণ 

দেখিতে পাইয়াছি। ভাষা! গরল ও প্রাজল। £ পুস্তক খানি হিন্দু বালক 
বালিকার পাঠ্যরূপে নির্ধ্বাচিত হওয়া উচিত। . 

আদর্শ । ঢাকা-_সামস্তক যন্ত্রে মুত্রিত.। আমরা পুস্তক খানি পাঠ 
করিয়া তত সুখী হইতে পারিলাম না । তবে লেখকের উদ্দেশ্ত যে সাধু, 
তাহা বলিতে আমরা বাধ্য । বিবক়টা সুন্দর হইলেও রচনা কৌশলের, 
অভাবে ফুটিতে পারে নাই । গ্রন্থকার বালক বলিয়া আমাদের প্রর্তীয়মান 

হইল। সুতরাং বযোবৃদ্ধির সহিত চেষ্টা করিলে সুলেখকও হইতে পারেন । 
_ আলি জল । ভগ্নতরী লেখনী প্রস্থত। মুল্য ছয় আনা । ভগ্মতরী ও আখি 

জল উভয় পুস্তকই যথাসময়ে আমর পাইয়াছি এবং ছুই খানিই সাগ্রহে 
পাঠ করিয়াছি । পাঠ করিবার সমস তৃতপ্তিলাভ করিরাছি। আর আমাদের 

আশ। হইয়াছে লেখক কালে চেষ্টায় সুকবি হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ 
বর্তমান সময়ে সরুলেই কবি হইবার প্রয়াসী। ঘ: . কন! করিয়া শেষ 
অক্ষরে কোন প্রকারে মিল রাখিয়। ছুই ছত্র লিখিলেই লেখক নিজেও 
উদ্ধার হন এবং পাঠক কুলও উদ্ধার করেন। আজ কাল এইক্ধপ কবিরই 
ছড়াছড়ী। ভাবময়ী প্রক্কতির ভাব সমুদ্রে ন৷ ডুবিতে জানিলে কবিত্ব 

রসের -মাস্বাদ প্রত্যাশা কর! হুরাশী! ও বৃষ্টতা মাত্র । আগে নিজে ডুবিতে, 
শিখ তবে পরকে' ডুবাইতে চেষ্টা করিও । কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্ি 
নাই। আমর। আাখিজল লেখককে অন্থুরোঁধ: করি যেন তিনি কেবল; 

_ কবিতার খাতিরে প্রকৃত কবির লক্ষ্য জুষ্ট না হন । 
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আমাদের জাতীয় ভাঁব। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত । আলবাট 

কলে পঠিত।. রজনীবাবু, প্রসিদ্ধ লেখক। নতরাং তাহার : রচনার 
নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া ব। সুখ্যাতি কর! নিস্পয়োজন। আর 
যখন আমাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই তিনি এই সুন্দর প্রবন্ধটী রচনা 
করিয়া আঁলবাট হলে পাঠ করিয়াছেন তখন এ পুস্তক সম্বন্ধে নৃতন 
করিয়া ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশড্ক। আমাদের অনুরোধ পাশ্চত্চ 
ভাবে বিভোর্ঞশিক্ষিতাভিমানীগণ অনুগ্রহ পূর্বক পুস্তকথানি একবার যেন : 

পাঠ করেন । | 
7078 5০০16 40 এটি টি প্রকাশিত সম্মতি আইনের, 

ভাবিফল প্রবন্ধের ইংরাঁজি ক্তানুবাদ। অুস্থবাদক শ্রীবুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, বিএ । 
যখন বেদব্যাসে উক্ত প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় তখন আমরা, একবারও 

ভাবি নাই যে সাধারণে উক্ত প্রবন্ধ এতদুর্ী সমাদরের সহিত পাঠ 
করিবেন । যাহা হউক আমরা ধন্য | 
» স্বামী ভক্তি। ভবকিন্বরী স্তায়িজীর উপদেশ। মূল্য এক আনা! 
ভবকিস্করী মারিজী সতী । ,স্থতরাং তাহার স্বামী ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ 

. ষে মধুর ও হিন্দু স্ত্রীর অনুকরণীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 

সাজি ও ভাবের কথা । শ্রীমান তবকিস্কর বাবাজী ও ভবকিক্বরী 
মায়িজীর রচিত। বিন। মূল্যে বিতরিত ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর 

ভাবের কথা 'আছে। পাঠে .ভক্তের প্রাণে জাননের . উচ্ছাস হ্য়। 

আমরাও অনেক আনন্দ পাঁইয়াছি। 

'গোগ্রালপুর হরিসভাঁর কাধ্য বিবরণ। গোপালপুর সভার 

কাঁধ্য বিবরণ পাঠে অনেক হরিসভার ভ্তান লাভ ও উৎসাহ বৃদ্ধি - 

হওয়া সম্ভব ।০ 
হিন্দু সৎকর্ম মাল! । পঞ্চম ভাগ । বরাহ নগর পোষ্ট, পালপাড়া চতুষ্পাঠী 

হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্থৃতিরত্ব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ব ও ্রীবুক্ত মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকগণ : 

দ্বার। সংশোধিত,।. ইহাতে বিবাহ্, সহবন্ধীয় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, মন্ত্রাহ্বাদ সহী 
ম্্রদান বিধি, দ্রবৃতিদ্ধি, দানবিধি, রাস দোল, ও কু্ধ্য কবচাদি জাঁছে 



৪ ্থানে হানে] নানাবিধ সামালিক কৃখার ও প্রযুক্তি: যুক্ত আলোচন' 

করা হইয়াছে। ইহার ১ম ভাগে নান, তর্পণ ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধয। 

পুজাদি আছে। ২য় ভাগে, সাহুবাদ স্তবশতনাম, শিবরাত্রি জন্মাষ্টমী 

স্বস্তয়নাদি আছে। ৩য় ভাগে ব্যবস্থা ও মন্ত্রানগবাদ 'মহ সাম ও . 

| যজুবেদী শ্রান্ধ ,কাণড ও ব্রত প্রতিষ্ঠাদির কর্মীদি এবং ৪র্থ ভাগে, অন্ত্যেষ্টি 

ক্রিয়া দশপিও দান ও অশৌচের ব্যবস্থা প্রভৃতি লেখ! আছে। | 

আত্মীয়তা । 

বনের পণ ধরিয়া আনিয়' যা কিছুকাল ত তাহার সহবাস করা যায় 

তাঁহা হইলে তাহারও সঙ্গিত কতকটা৷ আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। শক্রও বছু- 

দিনের সংশ্রবে মিত্র হইয়। পড়ে । এই সব দেখিয়া এক ব্যক্তি অনেক 

আশীয় অন্তের সঙ্গ করিয়া থাকে । আশা আশ্বীয়তা বৃদ্ধি হইবে, আত্মী- 

য়তা বৃদ্ধি পাইলে অবস্ই পরস্পরে সহাস্থভূতিরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই 

ঈশ্বরের নিরম। সুতরাং আমরাও সেই আশায় সর্বদা! আশান্িত। 

৫1৬ বৎসর ধরিয়া বেদব্যাঁসের গ্রাহকগণের (সহিত আমাদের সম্বন্ধ । 

আমর! যথা! সাধ্য তাহাদের সেবা করিয়া আসিতেছি। আশ! তাহাদের 

কৃপায় বল পাইয়া আমরা সোৎসাহে তীাহাঁদেরই সেবা কত্রিব। কিন্তু 

ছঃখ আমাদের যে অদৃষ্ট দোষে অধিকাংশ : গ্রাহকগণ ঈশ্বরের সে সুন্দর 

নিয়ম পালনে প্রবৃত্ত নহেন। এতদিনের সহবাসে বদি আমাদের 

. প্রতি তাহাদের কোনরূপ মমত। জন্মিত তবে এতদিন বেদব্যাসের দশ 

সহন্র গ্রাহক বৃদ্ধি হইত। আর প্রাপ্য টাকা না চাহিতেই পাইতাম । 

ূ অধিক আর কি বলিব? গ্রাহকগণ ! একবার আমাদের অনুযোগ ' 

| গুনুন। নিজ কর্তব্য শালন করুন। সত্বর বেদব্যাসের দক্ষিণ! পাঠীইয়া। 

. দ্িউন। 'কিমধিকমিতি। " ... ককার্ধ্যাধ্যক্ষ। 
দন শি 



১২৯৮ সাল।  যষ্ঠব্ষ৭ আধাড়। 

ভরধর চট্টোপাধ্যায় সপ্পদিত । 

* €লখকগণ। 

বিষয় । . শাম। | 'ৃষ্ঠা। 

স্রীশিক্ষ। শ্রীযুক্ত ০০00908 বন্দোপাধায় 
৪৮ ৬৯ 

হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের শ্রেঠ্ঠতা শ্রীযুক্ত জগথন্থ তকর্বাগিস ৮২ 

বর্ধ-মণ্ুলী 
৮০০ ৮৭ 

শ্রতিমুগ্তিগূজ। রহগ্য প্রযুক্ত পশধর তর্কচৃক্কা মণি ৪০ ৮৯ 

28958 7 08০৯ 0080 ৮৬1, &$ ৩ [তত 9500190 02938১ 

869) 18১01050018 9০8 চিনি | | 



. বিজ্ঞাপন । 

ওয়েট এও ওয়াচ কোম্পানির চাবি*ন্য 
লেভার ঘড়িই সর্ববদ! ব্যবহারের 

; পক্ষেই উরু | | 

যদি কাঁরুগিরিতে অথবা উপাঁ- 
দানে কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয়, তাহ! 
হইলে তঙক্ষণাং পরিবর্তন করিয়া- 
দেওয়া হয় অথবা বিনা ব্যয়ে মেরা- 
মত করিয়। দেওয়া হয়। এ 

সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টি দেওয়া হয় 
*১। যে হেতু আমাদের নিত 

ঘড়ি প্রত্যেক বংসর মেরামত করিবার, 
আবশ্যক হয় না। 

২। যদ্দি প্রকৃত  যত্রের 'নহিত 

ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এই 
একটী ঘড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে । 

নিক্নলিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল 
ভারতবর্ষে সকল ঘড়ি বিক্রেতার 
নিকট. অথবা ওরে এও কোম্পানির 
এজেন্ট গণেধ নিকট পাওয়। যায় । 

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির চাবিশুন্ 
ক্যাম্পের) অর্থাৎ মাঝারি সাইজ ),. 

সিভিল (অর্থাৎ ছোট সাইঞ্জ ) ঘড়ি 
যাহার জন্য তিন বৎসরও. গ্যারান্টি 

দেওয়া হয়৷ 
ওপেন্ ফেস (অর্থাৎ আবরণ বিহীন), 
নিকল 'রৌশ্যকেম ১৮॥০ খাটিরপার- 
কেস্- ৩০॥ হণ্টি' (আবরণ সহিত 
২০২ 25  ৩৩০॥ হাঁপহণ্টি (অর্ধ 
'আবরণ সহিত ) ৮ ২১1০ ৮” ৩৫৭. 

ওয়েট এও কোম্পানির গাঁড ঘি 
বড় সাইজ, ষ্ট্যানডার্ড কোয়ালিটা, ছয় 
বৎসরের গারাণ্টি।, 
ফেস ২৫২ “খাটি রৌপ্যকেস ৪০। 

বৎষরের গ্যারান্টি | 

নিকল রৌপ্য- 

ভ্বিকলরোপ্য-. 

কেস ২০২ 

৫কোস্পানির কেলেগুর ওয়াচ, অপরা।- 
“পর সাধারণ ঘডিরন্তায় সময় প্রদান 

বতীত ইহাতে, সাপ্তাহিক দিন. এবং 
মাসের তারিখে দেওয়া আছে (বড় 
এবং মাঝারি সাইজ ) ওপেনফেস ২৫২ 

হণ্টিং (আবরণ যহিত ) 
ওয়ে এণ্ড ওয়াচি কোম্পানির' 

ক্যাম্পেন ফুলপ্লেট ঘড়ি মাঝারি, 
সাইজ) পষ্তাতি নিন্মিত হেয়ারষ্পীং 
দ্বারা উপযুক্কর পে প্রস্তত বলিয়া বর্ষা 
কালে মড়িচা ধরিবার অথব। ভাঙ্গিয়।, 

ছয় “বৎসরের যাইবার সম্ভব নাই। 
গঠারাণ্টি দ্বেওয়া হয়। 

ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শুন্য. 
খাঁটি রৌপ্য কেস্ ৪০২ ওনিকন ২৫. 
পৰার্ণ৮-_নিকলক্্রপার আশ্চর্য ধর- 
ণের চাবিশুন্য লেভার ঘড়ি, ষাহার:. 
মূল্য কেবলমাত্র ১২৮ বারটাকা বার 
'আন। মাত্র। 

ভয়ানক অন্ুকরণ কাণ্ড নি 
সাবধান ।. 
বিবরণের সহিত সচিত্র মূল্য নিরূপণ 
পত্র বিনামূল্যে দেওয়1, যায়। ওয়ে. 
এও ওয়াচ ম্েন্থুফেকচারিং কোম্পা- 
নির এজেণ্টগণ . তাহাদের, দায়িত্বে 

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ; 

আবেদনকারীকে বিশেষ, 

ভারতবর্ষে ও এপ্রদেশের সকল স্থানে. 
ভেলুপেয়েরেল পার্খেলে পাঠাইয়া 
থাকেন 

* ১২ নং লালবাজার বাট কলিকাতা, 
.. শ্রশ্পিরিয়াল. কোয়ালিটি তিন: | ওয়েষ্ট এও ওয়াচ কোম্পানি ২৯ নং. 

চার্চ গেট স্্ট বোথাই সহরণ... 



ষ্ঠ ভাগ। ॥ . আফাড় মন ১২৯৮ সাল ৩য় খণ্ড |: 

দেবি! প্রসীদ পরিপালক় ন্দেংরিভীতে, নিত্যং বখ। স্থুরবধাদধুনৈব সব্ঘঃ |. 
পাপানিসর্ধজগতাঞ্চমং নয়াণ্ড, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মতোপনর্থীন্ 

স্্ী-শিক্ষ।। 

০৮০ ১ 

বন্ধ 975815)25-) 

ৃ বন্ধ্যা হওয়ার কারণ_-যে সকল কারণে সচরাচর শরীর ছূর্বল হয় | 

আহাতে বন্ধ্যা হইতে পারে । এভিনন মেদাধিক্য জন্ত কোন পুরাতন ব্যাতরি 

থাকিলে, অনত্যন্তকার্যাদিতে রত থাকায়, কোন বিশেষ কার্য সর্ব 
মুন সংযোগ অথবা অত্যাধিক মস্তি পরিচালন করাতে মির অন্যান্য: | 

আাযুর  শক্তিনষ্ট হইয়া। রায়। সর্বদ। সুখে সচ্ছন্ৃতায় থাকা, সুখাতিলীষ, 
ক্ত্যাধিক: সাহার. ও .সর্বঘা আহারের ইচ্ছা. মদ্যপান: ইত্যাদি বধ 



হওয়ার;কারণ মধ্যে গণ্য। মিঃ দেভলার বলেন উচ্শ্রেণীর বিলাসিনীদিগের 
সন্তান উৎপাঁদিক! শক্তি যন হর, দরিজ্েনীহ জীলোকদের উৎপামিক 
শক্তি অধিক। , 

মস্তিষ্ক পরিচালনায় কিন্ধপে বন্ধ্যা হয়, ডাঃ বডক সবিস্তার তাহ! 
লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম । যাহারা ইংরাজী . 
জানেন তাহার অনুগ্রহ পূর্বক মনযোগের সহিত পাঠ করিয়। 
'দেখিবেন | * 
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€বদব্যাল। - ৭১ 

টেটেলি। 

এই' পাড়ায় পুষ্ট-মর্জার ক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন হেতু ও স্থানিক 
উত্তেজনার জন্য হস্ত বা পদের পেশীতে স্থায়ী আক্ষেপ দেখ! বায়, যাহ! 
পর্ঘযায়ক্রমে উপস্থিত হয় । 

বিখ্যাত" ডাক্তার রবার্ট সাহেব বলেন “অনৈচ্ছুক অন্থকরণ হেতু 

বালিক। বিদ্যালয়ে ইহ] বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পায় । * 
এই প্রবন্জের প্রথম হইতে শেষ পর্্যস্ত বিশেষরূপে আলোচনা 

করিয়। দেখিলে স্প&ই দেখিতে পাওয়। যাইবে যে রমণা কখন পুক্রষ়েরা 

সমান অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম, 

পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র তাহাদের শরীরের গঠন: শক্তি: প্রভৃতি প্রায় সমত্তই- 

পুরুষ অপেক্ষ। বিভিন্ন । এরপ স্থলে তাহাদিগকে পুরুষের সমান ক্ষমতা: 
প্রদান করিলেই সেই ক্ষমতার অপব্যবহার. হইবে সন্দেহ নাই। ইংলগু, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ষে সকল রমণী জ্ঞানে ও গ্রতিভার পুরুষকেও, 

ঞতিক্রমূ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই জীবন 

চরিত পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখ যায় যে, তাহার! যে মহৎ উদ্দেন্তে স্থষ্ট.হই- 
রাছেন, তাহার সমস্ত কর্তব্য বর্শগুলি সুচাক্ষরূপে পালন করিয়া উঠিতে, 

পারেন নাই । ভগবান: ফাহারে যেরূপ. শক্তি, স্বভাব. ও প্রকৃতি দিছেন, 
তাহার ফ্নেইপূপ ভারেই সম্পাদন কর৷ কর্তব্য । 

' আমর! আর্ধ্যরমনীদ্দিগকে পুরুষের ন্যায় উচ্চ শিক্ষ। দিতে প্রন্তত 

নহি। তবে আধ্যরমণীগণ প্রাচীনকালে ষে প্রণালীর শিক্ষ। লাভ করিয়া 

জগতে রতীত্বের আদর্শ ও বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, আমরা বর্তমান 
সময়েও রম্ণীগণকে সেই প্রকার প্রণালীর শিক্ষ প্রদ্ধান করিতে দেশের 

সকলকেই অক্ষরোধ করিতেছি । অতএব প্রাচীনকালের আর্ধ্য রমণীগণের, 

সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! কর! যাইতেছে.। 

কগয 109 199 2190 19:০00060. ৮] 800৬0190088 2001696100, 

119%876 20 6019 সা০7 601920 65660885610 109 £11175 9০০০1, 
969 20091%,৪ 1280809 ০0£ 10090701709 [১ 8795.) 
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০০০০১১১০ 

প্রাচীনকালের আধ্যরষণীদিগের স।মাজিক অবস্থা ৷ 

প্রাচীনকালের. আধ্যরমণীদের সামাজিক অবশ্থ| অর্থাৎ তাহাদের 

স্বাধীনতা, কর্তব্য কর্ম, শিক্ষা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আর্ধ্যগণ যে সকল ব্যবস্থা 

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহী৷ হইতে কএকটা নিম্বে সংক্ষেপে উদ্ধৃত 

হইল। পাঠক মহোদয়ের সুবিধার জন্য আমরা নিম্ন লিখিত কএকটাভাগে 

আলোচন। করিব, যথ।ঃ-.. 

১। স্বাধীনতা ৷ 

২। কর্তব্য বর্শ। 

৩। শিক্ষ]। 

৪। সাধ স্ত্রীর ব্যবহার নি 

| সাধ্বী স্উ়ার সম্বন্ধে আর্য দিগের মত। 

৬। রমণীর প্রতি উপদেশ। 
৭1 পুকষের প্রতি উপদেশ । 

১| স্বাধীনতা। 

রমণীদের স্বাধীনত্ত। সম্বন্ধে ভগবান মন্থর মত ইতি পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। মহর্ষি যাজ্বন্থ্য 'ও ভগবান মন্থুর মতেই মত দিয়াছেন। 
বিষণ বলেন--“পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী পরের নিকট গমনাগমন 
ও শরীর সুসজ্জিত করিবে না। গৃহের দ্বারদেশে বা গবাক্ষ ইত্যাদি 
স্থানে দণ্ডায়মান থাকা অকর্তব্য। কোন কার্ধ্যই রমণী হ্বাধীন ভাবে 
নির্বাহ করিতে পারিবে না | 

নারদ বলিয়াছেন--“যদ্দি পতিকুলে কেহ না থাকে শবে সী পিছ 
কুলে বাঁস কর! কর্তবা, তদাভাবে রাজার অধীনে আসিবে ।» ব্যাসদেব 
বলেন-স্ত্রীজাতি কখনই উচ্চস্বরে বাক্যালাপ করিবে না। স্ত্রীর সমস্ত 
কার্যেই পতির সহিত সমাধা করিতে হইবে। পতি ভিন্ন যেকোন 
কাঁধ্য করিবে তাহা নিশ্ষল1” গৌতম বলিয়াছেনঃ__পধর্শ কার্ধ্যেও 



বেদব্যাপ। শ৩ 

স্রীজাতি শ্বাধীনা নহে” । বশিষ্ঠ দেবও এই কথাই বলিয়াছেন। সাংখ্য 

বলেন--“ন্ত্রীর কোথাও যাওয়ায় আবহুক হইলে গৃহের অন্য কাহাকেও 
না বলিয়া! বাইবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ' করিবে ন। অনাবৃত- গানে 

গ্রাকিবে না, দ্রুতপদে গমন করিবে না ইত্যাদি ।” 
০০ 

২। কর্তব্য কন্ম। 

ভগবান শন্থু বলিয়াছেন-_শ্ত্রীলোক সর্বদ্ণ প্রসন্ন চিত্তে থাকিবেন 
এবং স্থচারুরূপে গৃহ কন্ম সম্পাদন, মনযোগের সহিত গৃহস্থিত দ্রব্যের 

তত্বাবধান, পরিমিতরূপে ব্যয় করিবেন ।”+ এই সম্বন্ধে সকলেরই প্রায় 
এক মৃত। বহি পুরাঁণে জ্রীলোৌকের পৃহকর্মন পিদ্বন্ধেলিখিয়াছেন যখ।-- 

“সা শুদ্ধ! প্রাত-রুখায় নমস্কৃত্য পতিংস্থরং । 

প্রাঙ্গনে মগ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা ॥ 

গৃহকৃত্যং চ কৃতথাচ ন্নাত্বাগত্বা গৃহং সতী । 
স্থরং বিপ্রংপতিং নত্ব!*পুজয়েদগ্হ দেবতাং ॥ 

গৃহরুত্যং স্থনিবৃক্তয ভোজগ্িত্বা পতিং সতী । 

অতিথীন্ পৃজরিত্বাচ দ্বন্পং ভূঙ ক্তে স্থুখং সতী ॥ 

ইহার ভবার্থ, রমণী শুদ্ধ। হইয়1 প্রাতে শয্যা হইতে পতিকে প্রণাম 
করিয়া উঠিবেন, তৎপরে জল ও গোময় "দ্বার! প্রাঙ্গনে মণ্ডন করিবেন, 
গৃহ কার্ধ্য সমাধ। করিয়া কটন করিবেন, পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে 
প্রণাম করিয়৷ গৃহ দেবতার পূজা করিবেন, তৎপরে রন্ধন ইত্যাদি গৃহ 
কার্ধ্য সম্পর করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন, এবং অতিথিকে যত্ের 
সহিত আহার করাইয়া তৎপরে নিজে ভোজন করিবেন । 

' এ সমস্ত কাধ্য ভিন্ন রমণীদের আরও অনেক কর্তব্য কার্য ছিল। 

রমণীরা সর্ব বিষয়ে পাপশুন্যা হইবেন, পিতা মতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী ইত্যাদি 
গুরুজনের সেবা, দেবাদির প্রতিপালন, দেবতা, দ্বিজ অভিথি, 

ভৃত্য এমন কি গৃহ পালিত বিড়াল কুকুরটার পধ্যস্ত রিতিমত তত্বাবধান 
করিবেন। প্রাচীনা রমণীদের প্রধান শিক্ষনীয় ও কর্তব্য বিষয় ছিল 



প$: বেদবঠাল |, 

গতি সেবা, দ্বিতীয়তঃ গৃহ কার্খ?; সস্তান' পালন: ইত্যাদি, এ| সম্বন্ধে 
" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নীলক্ মজুমদার মছোঁদয় বি পুরা সনির 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিক! সংগ্রহ করিয়াছেন. * যথ1১-- 

“অথ স্ত্রীণাং ধর্্মীঃ__ 

ক। ভর্ভঃসমানবতচারিত্বং স্বামী: হে ব্রত বা নিম, অবলম্বন 

করিবেন স্ত্রীও তাহাই করিবেন । এইরূপ কার্য করিলে গতিপত্বী ধর্ম 
শৃদ্ঘলে সংবদ্ধ হইবেন। পাঠক এই স্থলে রঘুবংশের রঃ ও সুদক্ষিণার; 
কথা স্মরণ করিবেন। 

থ। শ্বক্র শশুর গুরু দেনতাতিথি পুজনঃ।-_-অর্থাথ্চ গুরুজনের' নিকট: 

বশ্ততা স্বীকার করিয়াও দেবছিজে ভক্তি কর! । 

গ। নুসংস্কতোপন্করতা ।__পিত্র উপকরণ সংগুহ কক্গিয়। স্বামীর, 
ও পরিবারের পুজার আয়োজন বা সাহায্য করিবেন । 

ঘ। অমুক্তহস্তত। ।-_সাবধান হইয়া ব্যায়াদি করিবেন । 
চ। সুগুপ্তভাওতা ।-_-ধন সম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন । 

ছ। মূল ক্রিয়ান্বমভিরতিঃ।--অর্থাৎ স্বার্মীকে বশ কপ্সিবাঁর জঙ্ট: 

কদ্দাপি কোন প্রকার যাছু মন্ত্র বা ওষধ (মুলাদি ) ব্যবহার করিবে ন1। 

জ।, মঙ্গলাচার তৎপরতা ।-স্সর্ধ প্রকার মাঙ্গলিক আঈচারে যত্ববান- 

তইবেন। অর্থাৎ সর্বদা পরিবারেয় মঙ্গল চিন্তার কালযষাপন করিবেন 

এবং মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাবিধ সৎকার্ধ্যের অস্ুষ্ঠান করিবেন। , 
ঝ। ভর্তরিগ্রবাধিতেহপ্রতিকর্শ ক্রিয়া ।_ভর্তী প্রবাসে গমন. করিলে 

নিজ শরীর শোভ। বৃদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইবেন। 

ট। পরগৃহেম্বনভিগমনং 1: সাধ্ব। স্ত্রীর পক্ষেবা়ী বাড়ী 
ভ্রমণ করা অথবা দ্বার দেশে 

£। ঘারদেশ গবাক্ষকেসবনবস্থানং ( গরবাঙষগ্রতৃতিস্বানৈ দণ্ডায়মান 
নিষেধ। 

ড। সর্ধ কৃষ্ম. অশ্বতন্ত্র।।-_বাঁল্যে পিতার যৌবনে গতির ও. 
' বার্ধক্যে পুত্রের বশবর্ডিনী থাক উচিত। 

* (বেদব্যাস, বৈশাখ ১২৯৬) 
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ট। স্বৃতে ভর্তনি 'রক্ষচর্য্যৎ তদন্বারোহ্খং জাপানী হাম 

স্ত্রীর হয় ব্গাচর্ধ্য নয় সহগমন করা উচিত ॥ 
ণ। দান্তি স্ত্রীণাং পৃথক যক্ছো ন ব্রতে। মাগুপোধিতং পিং 

তে বত তেন খর্গে মহীয়তে। স্ত্রীর্দিগের 'পক্ষে গ্তন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত, বা! 
উপবাস আিঁধিদ্ধ। 'ফেবল পতি শুশ্রষ! দ্বায়াই তাহার) অক্ষয় স্বর্গের 
অধিকারিণা হন। 

আর্ধাৎ নারীগণ বিনয়, বন্ততা, সারল্য, 'মেহ, 'দয়া,সহিষুতভা, কেসি লত। 

প্রভৃতি সচ্গুধে দ্বিভৃষিতা হইয়া অনন্যমনে পতি 'সেবা ফরিবেপ্স, 
দর্বদ] গণহঙ্থ্যি কর্থে মনোনিবেশ করিবেন এবং “দেবতা, ব্রাহ্মণ অভ্িথি 
প্রভৃতিত্ব ন্বগ্পেচিত সমাদর করিবেন। বিদ্যা-শিক্ষা, একজামিস 

দেওয়া অথব! চাক্য়ী করা স্ত্রীগণের *পক্ষে নিষিদ্ধ ॥ কেন না এ সমঞ্ত 

কার্ধ্য সবার তাহাদের জীবমের প্রধান" উদ্দবেশ্য ঘিনষ্ট হইতে পারে। 

লংসারের ভীষণ সংগ্রাষে প্রবিষ্ট হইলে মারীর স্বাভাবিক সদশুণ সমস্ত 
বিনষ্ট হইয়া বায় । হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নারীজীবনের যে উদ্দেশ্য ও কর্তব্য 

»্অবধারগ করিয়াছেন তাহাই যে সর্বাংশে শ্রেয়স্কর তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই! 

নারীগণ কখনই পুরুযোচিতণ্গুণ সমস্ত লাভ করিতে পারিবে না । তীাচা- 

দের শরীরের গঠন, মস্তিষ্কের আয়তন, মাংস পেশীর 'কোমনত॥ গতি এ 

বিষয়ে তাহাদের প্রধান অন্তরায় হইবে 1” 

৩। শিক্ষ।! 

 স্্রীলাকদের বিদ্যাশিক্ষা! সম্বন্ধে ইতিপূর্ধেই ঘলা হইয়াছে আর্ধ্যগণ 
ঘমণীদের কর্ডতব্যকর্প সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ আবশ্তক মান ফরি- 

তেন। ফলতঃ যদি স্ত্রীদিগের পুরুষের ন্যায় উচ্চশিক্ষার আবশ্যক্ষ 
আর্য্যেরা যনে করিতেন তবে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে (যেমন 

পুরুষের জন্য আছে.) থাক্ষিত। আজু কাল অনেরেই বেদ পুরাণ 
৮ হইতে স্ত্রী শিক্ষার ২।১টি, দৃষ্টান্ত উদ্ধত কত্িতেছেন। আমর ঞ সম্থন্ধে 

ঘামাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 



৭৬ ঘেদব্যাস । 

৪। মাধবী স্ত্রীর ব্যবহার । 

এ সন্থন্ধে নহাতারত হইতে ২টি স্থান উদ্ধৃত করা ₹ইল। 
“যুধিষ্টির কহিলেন পিভামহ 1 সাধৰী স্ত্রীগণের বাবছার জ্ঞাত হইতে 

আমার অতিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট সবিস্তার 

কীর্তন করুন। 

ভীম্ম কহিলেন, বস ! সর্ব তত্বজ্ঞা পতিপরারণা শাগ্ডিলী সুর লোকে 

আরোহণ করিলে, দেবলোকবাসিনী স্থষনা তাহাফে ভিঞ্াসা করিয়া- 
ছিলেন, দ্নেবী ! ভুমি দ্ধি প্রকার সুশীলতা ও সদাচার ছা সমস্ত পাঁপ 

হইতে মুক্ত লাভ করিয়! অগ্নিশিখ। ও চন্দ্র গ্রভার ন্যায় সমুজল কলেবরে 
এই দেব নোকে আগমন করিলে ? তোমাকে দিব্য বসন পাঁরধান পুর্ব্বক 
বচ্ছন্দে বিমানে'পরি অসাধারণ তেজঃ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, বোধ 
হইতেছে, তুমি লমধিক তপন্তা দান বা নিম দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত 
হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্ধ্য কীর্তন 
করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। ' 

স্থমনা এই প্রকার মধুর বাক্য প্রয়োগ. করিলে, চারুহাসিনী সাণ্ডিলী 
শাহারে সম্বোধন করিয়া বলিলেন । দেবী! আমি শিরো মুণ্ডন, জট। 

ধারণ অথবা কষায় বস্ত্র বা বন্ছল পরিধান করিয়া এই লোক প্রাপ্ত 

হুইয়াছি, এন্সপ বিবেচনা! করিবেন না। আমি কদাচ পতির প্রতি 
অহিতকর ব1 পরুষ বাক্য প্রয্মোগ করি নাই, সতত অপ্রমন্ত ও যতত্রত 
হুইয়। দেবতা, পিতৃলোক ও ত্রাঙ্মণগণের অর্চন। এবং শ্বত্র ও শ্বশুরের 

নেব! করিতাষ, আমার মনে কখনই কুটিল তাৰের উদয় হয় নাই) আমি 

কখনই বহিষ্বণরে দগ্জাকমান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপ- 

কখন করিতাম না,কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্তে কোন হাস্তজনক ও অহ্ত 
কার্যের অনুষ্ঠানে কখনই আমার প্রবৃতি জন্মে নাই; আমার ভর্তা 

স্থানান্তর হইতে গৃহাগমন করিলে আমি সমাহিত চিত্তে তাহাকে আসন 
প্রদান পূর্বক তাহার ষধোচিত সৎকার করিতাম ; যে সমস্ত ভক্ষ্যবন্ত 
তাহার অপরিজ্ঞাত ও 'অনাভিমত হইত, আমি কোন ক্রমেই তৎসমুদয় 



€েদব্যাস। শি 
সপ তই সপ 

০ 

ভঞ্ষণ কর্িভাম না.। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিভ যে লমুদক্ন 

কার্যের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাঙ্ত্রোখান 

করিয়া! স্বত্ং ও অন্যদ্বার! সেই লমন্ত কার্য সম্পাদন করিতাঁম । আমার 
তর্ভী কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, আমি কেশ সংস্কার 

এবং গন্ধমাল্যা, অঞন ১৪ গোরোচন] দ্বারা শরীরের সৌন্্যসাধন না 

করিয়! সতত সংযতচিত্তে নানাবিধ গুভ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন 

তিনি নিদ্রাস্থথ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্ধ্য খাঁকিলেও: আমি 

তাহাঁকে পরিভ্যাগ করিয়া গমন করিতাঁম না ; "পরিজনের প্রতিপালনার্থ 
সতত পরিশ্রম করিতে অন্ুয়োধ করিয়। তাঁহার*বিরাঁগভাজন হইভাম না? 

গোপনীয় বিষফ্ক কোন ক্রমে প্রকাশ করিতাম না এবং সতত গৃহ সকল 

পরিস্কার করিয়া রাখিতাম । € মহাভারত, অন্পশাক্দনপর্ব |) 

ভূতভাবন মহাদেব ও ভগবত পার্বতীর 
কখোপকফথন ৷. | 

' পার্বতী কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্মের বত্ুদূর অবগত আছি, তাহ? কীর্তন 

“করিতেছি, সকলে অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর। পিতা! মাতা প্রভৃতি বন্ধু 

গণের অন্মতি অনুসারে 'অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রির সহিত পরিণীত 

হওয়া! কামিনীগণের প্রধান ধর্ম । যেস্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনষ্ট সধ্ধ্য- 

বহারনিরতা ও প্রিযদর্শনা হন এবং স্বামী মুখ দর্শনে পুন্ত্ মুখ দর্শন জনিত 

আনন্দের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনি যথার্থ ধর্মচারিশী ও 

মাধবী ! খিনি দাম্পত্য ধর্্ট পালনে অন্ুরাগিনী, ভতৃতুল্য ত্রতচারিণী ও 
ধর্্ান্রক্ত। হন এবং শ্বীয় স্বামীর বশীভূত হইয়। ব্রতানুষ্টান করিষ। 

থাকেন” ধাহাঁর মন স্বামী চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত তয়, 
স্বামী ছুর্ববাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাহার 
দিকট প্রসন্ন চিন্তে অবস্থিতি কয়েন ; অন্য পুরুষের কথা দুরে থাকুক 
খিনি চন্দ্র, হর্যা বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না, স্বামী দরিদ্র, ব্যাধি 
দ্বার আক্রান্ত, কাতরভাবাপন্ন বা পথশ্রান্ত হইলে, ধিনি ভাহাব্ প্রতি অফ- 
পটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্ধযদক্ষা, প্রজ্ঞা, পতিপরান্নন! 

ও পুত্রবতী ; বিনি অবিক্কৃত চিত্তে স্বামীর দেবা! করেন, যাহার মন 

রশ সট 



শু বেদধ্যা। 

স্বামীয় গ্রতি বতন্তই এসন্সই থাকে 5 বিলি প্রতি নিগ্মত অঙ্গ প্রদাস 
দ্বার1 কুটুগণের ছরখপোয়প করেন, স্বিনি বিষয়ের জআভিলার় এর ঝ| 
খে বিশেষ ধত্র সা করিয়। কেরব স্বামীর রতি রত্র করেন, বিনি 
প্রত্যুষে গাহোখান পুর্ব গৃহসার্জান, গুকে গোষয় 'লেগন, স্বামীর লহিত 
মিলিত হুইয়। হোমানুঠ!ন, বলি প্রদ্দান এরং ফেবত। অভিখি ও ভৃত্যগণকে 
ক্মাহার প্রদান করির] থাকেন, পরিজনবগ্দ ভোজন কত্িবে পয়ে বিজি 

কোনে প্রবৃভ হুন 5 বাহার দ্বার! লোক ঘকব মন্বষ্ট ও পরিতৃষ্ট হয় এবং 
ঘিনি খবজ্জ ও শ্বাুড়ির সন্তোষ সাধন, পিতা মাতার গ্রতি ভক্ষি প্রকাশ 

করেন, তিনি উতক& ধনলাতে ষবর্থ হন । বিনি ত্ান্ধণ, দিত, অনা 

ও অন্ধ প্রস্ৃতি কণাপাত্রদিগ্রকে অন্ন প্রদান কয়েন এবং ন্যমীর প্রতি 
একাস্ত আমক্ত ও তাহা গ্রতি হিত" শাঁধনে অন্ধরেক্ত! হন, ওহ পাতি- 

্রত্য ধন্দ্ের ফল লাভ হুইয়া,খাকে। গতিভজিই গীলোকের প্রধান ধর্ম, 
তপস্যা ও সনাতন স্বর্থ ক্বরূপ। পতিই স্ত্রীলেোঁকেয় পরষ দেবতা পরম 
বন্ধ ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতি প্রসন্রতা স্বর্ণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ । হে নাথ! ম্মআপনি অগ্রীত থাকিলে আমার কখনই ত্বর্থ'লাভের' 
কামনা হয় না । পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, ব্রিগুবশবন্ধী বা বক্ষ- 

শাপগ্রস্থ হইয়া ঘদি প্রাণ বিয়োগ কর অকার্যয ৰা অঅধর্থানবরণ করিতে 
অন্থযতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আবিচারিত - চিন্তে তাহা মযাধ। 

কর! কর্ধব্য। হে দ্েবাদি দেব!” এই আমি আপন্বার নিকট হী ধর্ম 

কর্ডন করিলাঙ্গ। ( যহাভারত, অনুশালনসর্ব। 

৫। সাধ্বী রমণীদের সন্বন্ধে প্রান আর্ধ/দিগের মত। 

এমস্বন্ধে কাশীথণ্ডে লিখিত আছে রে “যেখানে শ্বাধরী রম্বধীর” পদ- 

স্পৃর্ণ হয়) ধরশী সে স্থানকে পবিত্র মনে করেন। বক্ষ বলিয়াছেন-সত্ী 

হি স্থানীয় ঘনমত কার্ধ্য করেন ও তাহার অন্কুগত। খাকেন, তাহ! হইলে 

গৃহস্থাশ্রমের তুঙ্গ্য আশ্রম গর নাই। কাত্যাণ বলিয়াছেন--““সাধবী 
রমণীর” দুখ আতেঃ দেখিলে সেদিন নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। বিস্টুসংহিতার 



€বদব্যাস। পি, 

শেষাজগে নারায়ণ, লক্মীকে: প্রপ্ করিতেছেন'। হে লক্খমী' ভূমি কি 
গ্রকার শরীর" নিকট বাস কর তাহাতে লক্দী উত্তর' করিলেলঃ-- 

“নারীষু নিত্যং হুবিতৃধিতান্ছ” গতিত্রতাঙ্ প্রিক্বাদিনীসূ, অসুক্তা। 
ইন্তাু, আতান্িতাস্ু' সুনপ্তভাগডাঙ্থ। বলিশ্রিখ্বাস্।' সন্থষ্টরেক্মাহ্থ জিতে- 

শ্রিয়ান্ছ করিব্যপরেজন্ট পরিস্থিতান্ছ, রম বাসক্ষিতা দয়ান্িতান হ্তা 

সদাহং মধুসুদনেতৃ । 
উত্তমক্ূপে বিভূষিতা,. পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী,. কাযকুষ্িতা, পুত্রান্বিতা,, 

অর্থ সঞয়ে' * যত্ববতী, দেখতা। দিগেরপুজাশ্রিয়!, গৃহ মার্জন: তৎপরা,. 

জিতেব্দ্িয়া, কলহবিরতা, দয়াম্থিতা রমণীতে আমি সর্ধদা বাস করি? 

৬1 রমণণীদের প্রতি ভপচ্দশ।। 

ভগবান, মঙ্গ' বলেনঁ_ 

সদ। প্রহইঘা ভাব্যং গৃহকার্যেযু দক্ষয়া: |. 
সু্গংস্কতোপস্করয়। ব্যয়ে যামুক্তোহস্তয়া. | 

| ৫ম অধ্যায় ১৫০. 

স্বামী রুষ্ট হইলেও, স্ত্রীলোক: সর্ধদাহষ্ট থাকিবে, গৃহ কর্মে দক্ষ. হইরে 
গুহ সামগ্রী সকল,পরিস্কৃত.পরিচ্ছন্ন-রাখিবে.এবং ব্যয়; বিষয়ে অমুক্ত হত 
হইবে ॥/5৫০.।|. 

লদাচার-বিহীন;অন্য স্ত্রীতে অনুরক্তা বা বিদ্যাদ্দিহীন হইলেও সাধ্বী- 
শী সববদ! দেব সেবার ন্যায়'পতির সেবা! করিবে. ॥ এ॥ ১৫০.) 

যে স্ত্রী পতির সহিত উপার্জিভ' পূণ্য ছারা বর্গ ইচ্ছা করে" সে" সাব্বী 
স্ত্রী স্বামীর. জীরদ্দশায়' উহার: কোন অনিষ্ঠাচরণ করিবেন-না ও মৃত পতির- 
ব্যাভিচার-ঘারা ও উর্দধাদেহিক. শ্রাছধাদ্যকরণ দ্বারাও. কোন অনিষ্ট বাসনা 
করিবে নাঁ॥ 1 ১৫৬. 

_ পতি/মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মুঁলীদি অগ্পাহার "বারা, দেহ ক্ষীণ, 
করিবে, কিন্তু, ব্যভিচার" বুদ্ধিতে পর. দিনার নাম. গ্রহণও: করিরে 
না।। প্র ।1 ১৫৭1. 



৮০ 'বেদব্যাস । 

একমান্দ পতিপরায়ন! স্ত্ীদিগের আচকিত শ্রেষ্টধর্মীভিলাধিণী: ক্ষষাগুণ 
শালিনী নিয়সচারিণী স্বাধবী স্ত্রী; মধুমাংশ, মৈথুন পরিত্যাগ করিস! ব্রঙ্গচর্যয 
অশস্বন করিয়! দেহ ত্যাগ-পর্য্যত্ত অবস্থা করিবেন ॥ & ॥. ১৫৮1... 

- সন্তান ন! থাঁবিলেই যে ম্বর্গে বার না এমত নাহ, বালিল্যার্দি 
অগ্দেকস্হত ব্রহ্ধচারীরাও সম্তান উৎপাদন না করিয়াই হয ঘবার। 

স্বর্গ গত হইয়াছেন, সেইরূপ মাধবী স্রীর সন্তান ন! থাকিলেও ্ র্গ প্রাপ্তি 

হয়।। এ ॥ ১৫৯ 

স্ত্রীলোক বাভিচার দোষে নিত দূষিত করিলে লোক নিননীয় 

হয়, শ্গাঁল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে: এবং কুষ্ঠাদি. মহারোগে আক্রান্ত 

₹ইয়া অতিশয় পীড়া পায় ॥ এ ॥ ১৬৪ ॥ 

যিনি পতির সর্ধ প্রকারে বশীভূত থাকেন, তিনি, টি স্বামীর গৃহ 
প্রাপ্ত হন এবং এ জগতে সাধবী নামে অভিহিত হইয়! থাকেন ॥ এ ॥১৬৫। 

৭॥ পুরুষের প্রতি উপদেশ। 

বর্তমান সময়ে কেহ কেহ রমণীদের প্রতি উপযুক্তব্ূপ সতব্যবহার 

করেন ন।। প্রাচীন আর্ধ্যগণ পবিত্র! রমণীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন । 

তাহাঁর। পবিত্রা রমণীকে “দেবী” ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করিতেন । 

আর্ধ্যগণ রমণীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বিশদ্রূপে 

লিখিয়। গিয়াছেন । আমর! সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধত করিলাম । 

ভগবান মনু বলিয়াছেনঃ 
পতি শুক্র রূপে ভাধ্যায় প্রবিষ্ঠ হইয়া! ভার্ধযাতে পুত্র রূপে 'ন্গ্রহণ 

করেন, জায়ার জায়ত্ব এই যে, জায়াতে পুনর্জন্ম হয়, এজন্য উহাকে 

জায় বল! যাঁর, সেই. হেতু জীয়াকে সর্ধতোভাবে রক্ষ। করিবে ॥ ৯বম 

অধ্যায় || ৮ ॥ 

.. পুরুষ, অভি সুক্ম ছুংসজ হে বিশেষ বত স্ত্রীলোককে রক্ষা ৮০ 

যেহেতু রক্ষণে উপেক্ষ। করিলে ছুঃ শীলতায়" পি ভর্তৃকুলের বস্তাপ. 

জল্গিয়া দেয় (এ ॥৫॥ 



রেদব্যাস। ৮১ 

; স্ট্রীরক্ষণ রূপ ধর্ম; সকল ধর্জ হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা জানিয়া বাঁক্ষণাদি 

সকল বর্ণের, অন্ধ, পঙ্গ, প্রভৃতি হূর্বল ভর্তারও আপন ০০০০৪ 

করিবার যত্ব করিবে 1 ॥৬॥ 

স্রীকে পুরুষ বলপুর্ব্ষক ব1 সংরোধ বা তাড়নাদি দ্বারা! কখনও সৎপথে রা 

করিতে সমূর্থ হন ন1। তবে বক্ষ্যমীন প্লোকোক্ত উপায় দ্বারা রক্ষ। 

করিবেন । 1 এ 0১০ ॥ এ 

যক্গণ প্রকার বর্থন করিতেছেন ভর্ত। অর্থের সংগ্রহ, বায়, ভ্রবা 

সামগ্রীর শুদ্ধি ও আত্ম শরীর শুদ্ধি, স্থাপিত অগ্নির শুশ্ধার্দি কার্ধ্য .এবং 

গৃহের উপকরণ অর্থাৎ শযাা কুণ্ড কটাহাদি *দ্রবাদি সংরক্ষণ, এই সকল 

বিষয়ে স্ত্রীর উপ্নর ভারার্পণ করিবেন । যে কুলে স্ত্রীলোকের অলঙ্কারাঁদি 

হ্বার। পুজিতা হন, তথায় দেবতার! প্রসন্ন থাকেন ।* আর যে কুলে স্ত্রীদের 

অনাদর হয়,সে বংশে সকল ক্রিয়! নিস্ষল হইয়া! যায় ॥এঁ॥ ৩য় অধ্যায় ॥৫৬। 

যে কুলে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিওস্ত্রী, পত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি 

স্রীলৌকের! ভূষণাচ্ছাদনাভাবে ক্লেশ পায়, সেই কুল শীত্তর ধ্বংশ ও নির্ধন 
হইয়া! ফাঁয়, দৈব ও রাজাদি গ্বারা পীড়িত হন। - সৌভাগ্য কামনা 
করিলে বিবাহিতা কন্যাকে 'াহার পিতা, ভ্রাতা, শ্বামী দেবর. সকলেরই 
মান্যকর! ও অলঙ্কার প্রদান কর! বর্তব্য। যদি স্ত্রী উত্তমরূপে ০ভূষিত! 

না কন, তাহ! হইলে সে রমণী স্বামীকে সত্তষ্ট রাখিবে ন।৷ এবং তাহাতে 
পৃত্র উষ্ণপাঁদনের ব্যাঘাত জন্মে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সত্ব ও 

স্ত্রী স্বামীর প্রতি সত্ষ্ট সে কুলে কল্যাণ চিরম্থায়ী। ভাগ্যবান ব্যক্কিরা 
উৎসবে ও সংকার্ষ্ে তাহাদিগকে অশন, বসন ও ভূষণ দিয়া পভ] 

রুরিবে) ভগবান মন্তু একস্থলে বলিয়াছেন “মাতা” পিতা অপেক্ষ। 
সহত্ম গুণ অধিক পূজনী়া, আর শ্রী আপনার দেহাপক্ষা। 
.. -ভগবান মন্গ আরও বলিয়াছেনঃ-_ 

_ শদ্ষিদদি পতি কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন, তবে: (নি 

হার ্রীকে উপযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি প্রদান করিয়+ যাইবেন নতুবা 
পৰিতরান্ী$ আহার্াতাবে প্রলোভনের বশীভূত হইতে পারেন।. ... 



হিন্দু আচার ব/বগারের শ্রেষ্ঠতা1। 
ভূলে যত জাতীয় লোক বর্তমান আছেন; তথ্মধের আধ্যাবংশীয়: বিণ, 

জাতীয় গৌরবে, ধর্ম গৌরবে, বিশুদ্ধাচারণে বং বিবিব সাহযবহাম' বলে), 
রে | 

যদিও বর্তধাঁন বিবিধ জাতী কতবিদাসভ্যগণ, ই্ানীন্ত পূব কবি 

কারণাধীন হিশ্ুদিগকে সর্ব প্রধান জাতী বিয়া মুক্তকণ্ঠে দ্বীকান' করিতে: 
সম্মত না হউন, যদিও বা স্ব স্ব জাতীয় বিষয়ক পক্ষপাত দুবিত নেত্র দ্বার 
হিশুদিগের আচার বাবহারের ও. রীতি: নীতির' বিশুদ্ধতা বিঝোকনে: 

অসমর্থ হইয়া শ্রী জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত খাফুদ, এবং যদিও বা 
হিন্দুদ্দিগকে কাফের, বিধর্শট, ও পৌন্তপিক প্রভৃতি আরোপিত দ্বোষে। 
£ুধিত আ]ন করিয়। খ্বঙজাতীয় ব্যক্তিগণকে ধাশ্সিকাত্রগণা ও. ষদশচারী 
খলিয়! ঈনে করুন, গথাপিও বিজাতীয় সুক্দর্শা পঙিতগণ তন্ধনিণয়। 

সময়ে হিশ্ুদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে. সক্ষোচিত হইয়া লেখনীকে 

দুষিত করেন নাই, বরং স্পষ্টাক্ষরে স্থানে শ্বানে? হিন্ুঙ্গিগ্নের সর্ষোৎকর্ষত্ব 

সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভারতবর্থের প্রসিদ্ধ, ইতিহাসবেত্তা পঙ্ডিতবর 

এলফিনিষ্টন্ সাঁহেব অনেক তন্ন তঞ্ বিবেচর্দীর পরে, রাজ্য শাসন ও 

সমাজবন্ধন লসঙ্গে শরীক জাতি অপেক্ষা হিপুঁদিগের প্রাধান্য দেখাইয়া 

গিয়াছেন । ১ 

(কোলের কুটাল গতি নিবন্বন,হিনৃর্দিগের গ্রাঁধান্যের প্রমাণ বিজাতীক্ন-. 
দিগের কথার খারা ফরিতে হইল॥ কারণ বর্তমান কালে তাহাদের কথা 
বেদ হইতেও প্রমাণ 1) 
.১। তিনি বলেন মনুর প্রায় সমসাময়িক স্থবিখ্যাত কবি হোমার, 
গ্রীক জাতিদিগের বিষয় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার. সহিত সহজেই 
হিন্ৃদিগের তুলনা কর! যাইতে পারে । ইহারা হিন্দুর্দিগের অপেক্ষায় 
তেজস্থী বলবান এবং যুদ্ধাদি সঙ্থন্ধে সমধিক সাহসী হইলেও ব্যবহারশান্ত্র, 
শাসন প্রণালী, সাংসারিক রীতি নীতি এবং শান্ের আদ্্গত্য, 
বিষয়ে হিচ্কুরাই অগ্রসর ছিলেন | হিন্দুরা শক্রদিগের প্রতি সদয় 
ব্যবহার করিতেনু। তাহাদিগ্রে বিদ্যা বুদ্ধিও অনেক. বেশী ছিল! 
তাহার ঈশ্বরের সন্ব। ও প্রক্কৃতি এত অধিক অবগত ছিলেন যে আখেক্স 
নগরের তৎকাপিক গুবিখ্যাঁত জ্ঞানীগণও তাহা অনুভব করিতে সর্থ 
ছিলেন না। ইত্যাদি বহু বিষয় তৎপ্রণীত গ্রন্থে জ্রষ্টব্। '' 



ধাহার। সংস্কগ শাস্ত্রে আধ্য লামে প্রাসিদ্ধি রহিগ্নাছেম তাহারাই 

হিপুরাঙগে খ্যাত । কেহ বলেন শিশ্নদ হইতেই লঙ্ষায় উচ্চারণে 

অশ্ব নিবন্ধন হিস্টু গাম হইয়াছে । ফেহৎ বগল হীন ছিংসক 
দুদগোক হীন জান্তীপ্নদিগক্ষে দুধিত ধিবেচনা ক্ষরে হলিষ্াই হিন্গু সংজ্ঞা ; 

আব ধরন ও এই মতের পোঁধক | হিমাঁপয় পর্বাত ও লিঙ্কু লরয়ো- 

বরের মধ্যগ্থ ব্যকিগণ। . আদ্যক্ত ধর্ণছয় দ্বার হিন্দু লাভ করিয়াছেন ? 

ইহাতে পুরাণ সহায়তা! ফরেম £ 
 আধ্যবংশধর়গণ “এরই শ্রারধান্য শ্বীয় বিশুদ্ধ ধর্ম বলে প্রথং পন্থিত 
আচাগ ব্যবহারের জোয়েই লাভ করিয়াছেন? শাস্াঈসায়ে আর্থ দিগেষ 

লক্ষণ ও গনেচ্ছদিগের আক্ষখ বিবেচনা করিলে ও ইহা গপংশয়রূশ্প হার 
হইধে 1 

“আার্ধ্যঃ সৎকুলৌতবঃ৮ ইতামরঃ | 

| “আর্ধ্যঃশ্রে্ঃ পৃজ্য:* ইতিশব বত্রাবলী । 
» অমর সিংহ বলেন প্রশস্ত ,কুলসম্ভব মাঁনবগণ আর্যশবে কথিত । 
রত্বাবলী অভিধানে কথিত হইয়াছে বাহার! শ্রেষ্ঠ ও পুজনীয় তাঁহারাই 
আচার্য | ইছা দ্বার! হিন্ৃবংশেই আর্য পর্যায় প্রাবশ করিতেছে । 
_. সংস্কত কলেজের পূর্বপ্ঠন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকপণ্ডিতবয় শ্রীযুক্ত তারানাথ 
বাচস্পতি মহাশয় স্ব প্রণীত বাচস্পত্যাভ্ধানে প্রমীণ করিয্নাছেন ৃ 

».  প্র্ভব্য মাচরনকামমকর্তব্যমনাঁচ্রন” 

ভিষঠভি প্রকৃঙাচারে ধঃস আর্ধাইতিশ্বতঃ 

বশিষ্টশ্বাতি । 

অন, ॥ যিনি নিথিবোধিত কর্তব্য রুষ্মানুষ্ঠান্কারী, এবং অবৈধ গর্হিত 
কার্ধ্য দকলের অনছুষ্ঠাতা, আখ প্রক্কতাচারে শধর্মাজুগত আঁচারে 
অধস্থিত, তিনিই আর্ধ্য বলিয়া! কথিত। এই আর্ধ্যের লক্ষণ বার্তমানিক 
সপ্ভা সমাজাগ্রগণ্য । কেল তিল ও দৈতলিক, জর্দর্ণীক ও সক্লাতনিকণ 
রোমক শু গ্রীক এভৃতি সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতেছে না। কেবহ 

 হিপ্তেই এ-লকগপের দমস্বয় হইতেছে।- অন্যান লক্রদায়ে গ্নেচ্ছের অক্ষণ 
সম্পূর্ণক্ষপে প্রবেশ করিতেছে । বখা-_ 



৮৪ বেদখ্যাল। 

টপ গোমাংস খাঁদকে। খস্থা বিরুদ্ধং বছভাখতে 1 

«  উর্ঘচার বিহীনশ্চ শ্লেচ্ছ ইত্যতিধীতে | -(িথিতত্বধৃত স্মৃতি ঘচমং ।:. « 
: অর্থ ।. খাতার গোমাংশ ভক্ষণকারী, বাহার বেদ-বিকুদ্ধ বছ বাক 

বেন এৰং স্বাহার। বৈদিক আর্থার বিহীন, হারাই .স্সেচ্ছ রূগ্সে 
খ্যািখ ঈদ্যুক্ষ,সুলক হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন্ন. সনে এই বে 
ধ্রঘন্ধ সধ্যন্থ করা হইল, তাঁহার, তাখপর্ধয এই, হিশুদিগের আচার 
খ্যখহীর শ্রেষ্ঠ বলিয়াই হিন্দুর! শ্রেষ্ঠ জাতীয়. মধ্যে গণনীয় । . আচার 
'বিহীন ব্যক্তিগণই ব্রেচ্ছন্ধপে- সর্দত্র পরিচিত1.."গুতরাং হিদ্দুদিগের 
আচার ব্যবহারের 'শ্রেষ্ঠতা ইহ] দ্বারাই প্রতিপর় হইতেছে । - এই অনিনঃ 

ভাব সতবন্ধে ও কোন দেশীন় পঞ্ডিতগণও অতিক্রম করিডে সক্ষম হইবেন 
ভা11% বরং ক্ষেত্রতত্বের(জিয়মিটিরীর) সতসিদ্ধের ম্যায় এই শেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ 
হইবে ্গন্দেহ নাঁই। হিন্দু্দিগের আচার. ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত। সর্ববাদী সশ্ুত 
কিনা ? এই ক্ষণ ভদ্বিষয়ে প্রগাঢ় বিচার করিয়া! দেখা উচিত। পৃথিবীতে 
খত প্রকার সঞ্দায় প্রচলিত আছে প্রত্যেক. ষন্প্রদায়েরই এই অভিমান 

অন্তঃকরণে ক্বেদীপ্যমান রহিয়াছে । খ্ব স্ব অনুষ্টিত ধর্ম, প্রচলিত সমুদয় 

ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরানুমোদ্দিত এবং অত্রীস্ত। 

জগতে এমন কোন ধর্ম বা আচার ব্যবহার কিন্ত রমণীয় কো 
পদার্থও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না! যাহাতে অবিসংবাদিতরূপে লকলের 

প্রকমত্য সংস্থাপিত হইতে পারে । অধিক কি শর্রাও মিই রসারুপক্দ বলিয়া 

পর্বধাদি মশ্মুত হইতে পরে নাই । কারণ ধ্রিত্ত দুষিত রসনামুন্ত' হ্যক্কির 

0 পার, 

 - ক্ষ তেন বিনা তচ্ঠাঃ সত্বায়াং অন্ভাবো২বিসাভাব্চ ইতিলক্ষণম । 
আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত1 ব্যতীত হিদ্দু্দিগের শ্রেষ্ঠতার অনুপ পত্তি হক্জ। 

িন্দুদিগের শ্রেষ্ঠতা সর্ধবাদি সশ্মত হইলে ছিন্দুর আচার ব্যবহার শ্রেষ্ঠ 

ব্লিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে । এবং যত প্রকার বিগহিত আচার 
্যধহীর ইউক, দা! কেন, স্ব শ্ব আটার ব্যবহার পরম পবিত্র 

উশ্য়ের প্রীতির । এমন কি কদর্ধ্য দেশবাসী হইলেও স্ব দ্য দেশ অন্যান্য 
বেশাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হা টানি অস্তঃকয়ণ রি 
সাভাবিক ভাব। ৃ 



'বোব্যাস। ৮৫ 

একর! (চিনি) ভিক্ত রঙ্গান্থভাবক হুয়। (€.) এবং অদ্যাপি তিক্ত মিষ্টা্দি 

রস দ্রবোর গুণ, কি রসন্ার গুণ, ইহা! নিরূপণ ঘরিতেও ধীশক্তি- 
'সম্প্ন তার্কিকগণের' রাম রাবণের যুদ্ধতরঙ্গের ন্যায় বিচার তরঙ্গ উত্থিত 
ইদ্ন। ৃতয়াং সদ যুক্তি দ্বারা প্রশত্তচেতা - মানবদিগের নিকটে হিন্দু 

আচার ব্যবস্থারের শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপাদন করিতে পারিলেই তাহ! বর্দ্ববাদি 
ঈশ্ত বলিল স্বীকার করিতে হইবে 1 নচেৎ নাস্তিক বা! গোড়া ভিন্ন- 

সম্প্রদাঞ্জের নিকটে যুক্তিধারা বর্ষণ কবিলেও সেই মরুহৃদয়' আর্ঘ হইবে 
না) কিংবা! আ্র্৫হই?লও মৌথিক তাহা প্রকাঁশ পাইবে ন।। বিচারে 

বিরত হইলেও মৃদ্ন্ধরে বলিবে তোমাদিগের* যুক্তি তোমবাই টা 
আমাদের বুবিবাঁর আবশ্তক নাই । 

__ *অধযৌক্কিক প্রকৃত কথা বলিলেও সতার সাধারণ ব্যক্ি চীনা 

কথাটা বুঝি কিছুই হয় নাই। বক্তার যুক্তি এঅকর্মন্ত হুইয়া পড়িল। 
অতএব সম যুক্ধি যুলক হিল আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন স্ব 
জাতীঘ্ন বহু বিজ্ঞ লশ্মত ইইলেই তদ্ধিষয়ে উত্তর লেখক সিদ্ধকাঁম রী 
বলিতে হইবে। 

কুরুক ভষ্রধত বমম্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে ।-: 
«একোদ্বৌৰাত্রয়োবাপি যদ্ক্রমুত্ধর্মপাঠ কঃ 
লদ্বর্্ ইতি বিজ্েয়ো নেতরেষাং সহঅ্রশঃ»। 

অর্থ ।০এক ৰা ছুই কিংবা তিন জন ধর্াধিষয়ক বিশেষ পর্ধ্যালোচক 
স্থধীরগণ ধাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্ণয় করেন তাহাই ধর্ম বলিয়া জানিবে। 
ইতর (অর্থাৎ ধর্মবিষয়ের অপর্যযালোচক) সহন্র ব্যক্তির নির্ণীত ধর্মও ধর্ম 

বলিয়া পরিগণিত নহে । এই বচনের স্শ্ম তাৎপর্য্য এই, ধীহারা, রীতি 
মত র্্মীবিষয়ে অধ্যয়মাছি দ্বারা বিশেষ পর্যালোচনা! এবং প্রতিক ও 

অনুকুল তর্ক দারা ইহাই ধর্ম এইরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাদের 
কথিত ধর্মই ধন্দম জানিবে। অনভিজ্ঞ সহুম্ত্র ব্যক্তির মতও এ বিষয়ে 
শা শী দান 

€৫) পিশ্বেন দৃূনেরসনে িাসিনিটানিতি। হংসক্বাবতংস। 
নী 
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গ্রাহ্য নছে। আমারও এই বচনের অবলঘনাধীন বক্তব্য এই যে ধর্ণ 
শান্ত্রকারদ্দিগের শীল্সাছছগত সদযুক্তিমূলক হিন্দ, আঁচাঁর ব্যবহারের 
শ্রেষ্ঠতাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা | শ্ান্্বিকদ্ধ বন্ধ যুক্তি এ বিষয়ের প্রমাঁপক 

রলিয়! আঙাদের স্থীকার্ধ্য নহে । কারণ যুক্তিতে অন্বয ও ব্যতিরের দ্বিবিধ 
ব্যতিচারই দৃর্টি হয় ।* : ০ 

১ম। ঘুক্তিধারাবর্ীচার্ধাক মতে পৃথিবী, জলা, তেজ ও বানু, এই ভূত 
তুষ্য়ের (১) একত্র সমাবেশ হইলেই ভূতগণ চৈতন্য প্রান্ত হয়! 
এই যুক্তি তাহার! অখন্ড ও অকাট্য বলেন। কুলাল নির্শিত প্রাতিমা- 
তেও এ ভূত চতুষ্টয়ের সমাঁবেশ দেখা। যাইতেছে । কিছ চৈতভ্ত দুষ্ট হয় 
ন! ? (২) এই মতে আত্ম! বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ নাই। 

২র। টেলীগ্রাম এভৃতিন আভ্যন্তরিক ক্রিয়া! প্রণালী আমরা সম্পূর্ণন্ধগে 
হ্দরঙ্গয করিতে পারিনা অথচ ত্বড়িৎগতি প্রত্যক্ষীভূত হুইতেছে। 
ভুতরাং আমাদের হইতে ধবীশক্ষি সম্পন্ন ও সুশ্্াদশীদ্দিগের উত্তাবিত যুক্তি 
সকল আমর! সম্পূর্ণরূপে না বুঝিতে পারিলেও হিন্দু আচার ব্যবহারের 
অনুতৎকর্ষতা বলিতে পারিতেছি না । যতগুলিন সতযু্তি। দ্বায়! (হিন্দু 

আচাঁর ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন আমাদের দ্বারা সম্ভব পথ তথিষয়ে 
বিরত ক্কষ্টতেছি না । 

ইত্যুপক্রমণিকা অধ্যায়ঃ | - ্ 

. * কাঁরণ্থাকিতে কার্য হওয়াকে অন্বয়, কারণ না খাকিততি কার্ধ্য 
হওয়াকে ব্যতিরেক বলে। কারণ থাকিত্বে কার্য না হওয়াকে অহ 
ব্যদ্ধিচার, এবং কারণ না৷ থাকিতে কাধ্য হওয়! ব্যতিব্রেক ব্যভিচার 
হি | | 

: পৃথিব্যপং তেজে! বায়বশ্চত্বারি ভূতানিভূতান্যেবচেতয়স্তি 
রা দন । 

“ ই.6 - ফদ্িবা বিজাতীয়: বংযোগ বলেন তবে ঘ্ুণাক্ষরের সা 
কদাচিৎ চৈতন্য হইতে পারে। 



বর্ম-মণ্ডলী । 

সস্কত'ভাষার পূর্ববাপেক্ষ অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিসর্খের মক 
লোকে অধ্বিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম: হইতেছেন: এররং তদস্থুসারে। ধর্শেক 
গৌরবও কিয় পরিমাগে বৃদ্ধি হইতেজছ। কিন্তু অপেক্ষণকৃত অপ, সংখ্যক 
লোকেই সংস্কৃত ভ ভাষায় সবিশেক বুৎপন্ন এবং দেলের বহুসংখ!ক লোফ 

বিদেশীয় শিক্ষার রাহে অভিস্ঠুত-স্ৃতরাং হিন্দুধর্খের যেকধপ আদর 
ও গৌর হওয়! উচিত, ভাহা এক্ষণে হইভেছে; না. ফলতহ্ হিন্দু ধর্্া- 
সমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার খ্যবহার কি এবং প্রস্কত প্রস্তাবেই 
ঘে এ সকলের অন্ুমরণ করিলে, আমাদের দেহ , মন, আত্ম» পরিবার ও. 
বমাজের অবির্ধচনীয়, মঙ্গল, সধিত হুইতে পারে, তাহ। অনেকই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সক্ষম নহেন। এই অক্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয় 

* গ্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার কষ্ট হইতেছে । 
এই সকল অভাব দুরীকরণ জন্ এবং আপদ কালে। হিন্দু ধর্টের রক্ষা 
উদ্দেস্তে একটা সভা সংস্থাপিত হওয়া একাস্ত আবশ্তক। সভার উদ্দেষ্ট 
সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম: লিখিত কয়োকটী 'কার্যের 

বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন। *« 
(১) হিন্দু শাম্রানুসাঁরে বালকদিগের উপযুক্ত*শিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা । 
(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম ও হিন্দুর প্রক্কৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা৷ সর্ব 

সাধারপুকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুক্তকাদি' প্রচার ও স্থানে 
স্থানেধর্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা । 

(৩) সঙ্কত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ জন্ুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা । 
(৪) সংস্কত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান। এদেশের 

সংস্কৃত শাব্যবসারী পিত অধ্যাপকগণ সংস্কত ভাষার সম্যক-আন্থশালন 
করিতে সমর্থ হন.না) এবং তাহার 'অনেক সময়ে আমাদের প্রহিক গ্ 

পারভ্রিক, এই উভয়বিধ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে উপদেশ ও আদেশ করিতে 
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পারেন না৷ । আজ কালিকার ভীষণ-জীবনসংগ্রামে, অর চিন্তায় ও অর্থের 

অভাবে সর্বদাই ব্যতিব্াস্ত থাকিতে হয় বলিয়াই, তাহাদের অধ্যস্বন অধ্যাঁ- 
পন] ও হ্বাবলম্বন সকলেরই বিদ্ব হইতেছে। তাহাদ্িগের আর্থিক আমছ্ু- 
কূল্য করিতে পারিলেই তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন, অধ্যাপন। ও স্বাধীন- 
ভাবেধর্মের ব্যবস্থা! করিতে ও ধর্ম প্রচারে যন্ববান হইতে পারিবেন । 
৫৫) মকলে একত্রে সমবেত হইক়্া ধশ্থ মণ্ডলীর অধিবেশন ও শান্ত 

বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাত। রা্ধানিতে একটা দেবালর স্থাপনা. । 
(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্শের €য ষে পুস্তক মুদ্রিত 

হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পৃ'থি যতদুর সংগ্রহ কর! বইতে পারে, তাহার 
সমাবেশ করনের ব্যবস্থা) । 

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কাব্য পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ 

€৮) প্রস্তাবিত ধর্মমগ্ুলীর কর্ধি্ বিশুদ্ধ হিন্দু নিগ্মম প্রণালী মতে জা 

কে) সভার সমুদায় কার্ধ্য ও অর্থব্যয় ধর্মমমগ্ডধীর সাচার মহাশয়ের 
অভিপ্রায় ও অদেশানুসারে হইবে । 

(খ) কার্যকারক সমিতির ঘষে পাচ জন ব্যক্তি সদন্ত খাকিবেন,তাহার! 

প্রয়োজনান্গসারে বসবে বৎসরে নৃতন আচাম়্য মনোনীত করিবেন । 

গে) সভ্য শ্রেণী হইতে ৫* জন সদন লইয়। এক এক বৎসরের জন্য 
এক একটা মন্ত্রণা' নভা গঠিত হইবে। ইহার! আবশ্তক মত ষখন যে 
বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই ঘিষয়ে আচার্ধ্যকে পরামর্শ দিবেন । 

ঘে) এই মগুলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি 

বলিয়া পরিগণিত হইবে । | | 

- ডে) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে । উন 

(৯) আচার্য্ের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতির সদস্যগণ নিজে 
কেহ একাএক যা একত্রে কোন কার্ধ্য করিতে পারিবেন না, বা! কোন 

বিষয়ে তাহাদের কোন মতামত চলিবে ন!। 

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশাম্সরের কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন 

ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য সম্পাদন করিবেন । কার্যাকারক মমিতির 

অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্স-মগডলী সনস্ধীক্ন "যাবতীয় 
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কার্যযভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও অমিতির ০০০৮৪ 

যখানিয়মে কার্য সম্পাদন -করিবেন। 

(১*) হিঙ্ছু মাত্রেই বৎসরে ন্যানকল্পে ১ টাক। চদা | দিলে নমিতিয় 
সভ্য হইতে পারিবেন £ 

: (কে) সভ্য মহাশরের়। ইচ্ছা করিলে আপন অস্ভিপ্রায় আচার্য্য 
মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন । 

কিন্তু আচার্ধ্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও সাদা? তাহাদিগকে চলিতে 
হইবে। হু 

যাহার! উপরি উক্তরূপ ধর্মমগুলীর স্থাপন্ন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে 
ও সভ্য হইতে ইচ্ছা! করেন, তাঁচারা আপাততঃ উত্তরপাড়া নিবাসী. রাজা 
গধুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট তাহাদের এককালীন দাগব্যের 
টাক! এবং বার্ষিক দাতব্যের টাক1, নিজ নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়। 

পাঠাইয়। দিবেন । এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৪৭ নং 
পাথুরীয়াঘাটা৷ স্্ীট কলিকাতা, ধর্্ম-মগডলী কার্য্যালয়ে, মণ্ডলীর বর্তমান 

'কারধ্যকার্ী-সমিতির সম্পাদক প্রীুক্ত তৃধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
লিখিবেন ও জানিবেন। গুলীর কার্ধ্য নির্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য 
মহাশয় মন্ত্রণ সমিতির পরামর্শ লইয়। প্রণয়ণ করিবেন । 

ধল্মমগলী-কার্য্যালয়। |  শ্ীপ্যারী মোহন শর্মা! ৪৭নং পাঞুরীয়। ঘাট,ীট কনিকাতা!। ১ স্ীশশীশেখরেশ্বর শর্দদা । 
তারিখ ১২ই মাষাড় ! শক" ১৮১৩ | ক 

৮ কারী 

প্রতিমূর্তি পুজ। রহস্য 

€ পৃর্ধ প্রকাঁশিতের পর) 
'-- আচার্য্য ।--গতবারে তৃতীয় প্রশ্ন ,মীমাংসিত হইয়াছে । এবার 
চতুর্থ অবশিষ্ট । - অর্চন। কালে, প্রতিমাকেই পুষ্পপত্রে সজ্জিত করা হয়, 



৯৩ - €বপব্যাল। 

অথচ উহ! প্রতিমা! পৃভ্বা নহে, একথা, কিরে বিশ্বাস. করা যায় 

এই না. তোমার চতুর্থ প্রশ্ন? এরিষয়, বলিবার . আর . প্রয়োজন 
আছেকি? | 

শিষ্য ।--আঙ্গে না, আমার আর সে সন্দেহ নাই । . তৃতীয় প্রশ্নের 
মীমাংসাই উছ। মীমাংসিত হইক্লাছে। সাধক যদি প্রতিমার অক্গপ্রতা 
ন। দেখিতে পান, প্রতিমার প্রতি অঙ্গে মায়ের অঙ্গ, মায়ের ভাব জনুভব 

করেন, মাকেই সন্দর্শন করেন এবং তদনুসারে পুম্পপত্র সমর্পন করেন, 

তবে তাহা মায়েরই পুজা করা হইবে। তাহা অনে)র দৃষ্টিতে প্রতিমার 
পুজ। হইলেও বাস্তবিক তাহা। নহে ।, এ বিষয়, বিলক্ষণ বুঝা! গিয়াছে । 
অতএব আর বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার আর ছুইটি, সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে, আক্তা। করিলে প্রকাশ করিতে পারি । সু 

আচার্ধা ।--ভাহ। স্বচ্ছন্দে বলিবে। আমারজ্ঞান গোচর হ্ইলে 
অবস্তই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
, শিষ্য। আপনি উপদেশ করিয়াছেন যে, মনের মধ্যে মায়ের ৃ্তি 
সন্দর্শন করিলে ভক্তি হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তরে .প্রতিমা। 
নিল্মীণের আবশ্রাক কি? ক ক * 

আচার্য্য ।--প্রতিমা নির্মাণের অন্থ্যান্ত কারণও বহুতর দশিত, 

হইয়াছে, অতএব এই একটা কারণ বাদ গেলেও প্রতিমার আবস্তকতা 
নই হয় না। তবে আমার কথার সত্যতা প্রমাঁণের বিশেষ : প্রয়োজন, 

আছে, সেই জন্যই তোমাঁকে এ বিষয় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলাম । | 
মানসিক দর্শনে যে ভক্তি হয় বা হইতে পারে, তাহা! সত্য, তাই 

বলিয়! নয়নের প্রতিমা দর্শন অনাবশ্তক নহে। তাহারও নিতাস্তই' 
প্রয়োজন হয়। মানস দর্শন করিতেই তাহার আবশ্বকতা আছে। 

মনে মনের চিন্তাও: বাহিরের প্রতিমূর্তি ব্যতীত হইতে পারে “ন1। বাহিরে: 
বদি কেহ কখনে। প্রতিমূর্তি নির্মাণ না৷ করে তাহা, হইলে, কি দেখিয়া! 
কেমন করিয়া মনন মনে মায়ের আকার 'চিস্তা করিবে? বাহিরে কোন 

আকার না! দেখিতে পাইলে মনে মনে তাহার চিত্ত! করা যায় না। জন্মাক্ক . 
কখনই মনে মনে কোনরূপ জাকারের করন! করিতে পারে লা ।.. 



খেদবাসি। ৯১ 

' অবশ্যই, জানুপুর্বী কেপে ঘর্ণনা শ্রবণ রিলে মনে মনে একটা 
আকার করনা ক্ষার খায় সভা, কিন্ত ভাহাও খাছিরৈর দর্শন লাপেক্ষ। 
যখন ফোনক্ধপ ধর্ষন! শ্রবণ করা খায়, তখন ঠিক তাহার সঙ্গে দঙ্গে 
তাহার সদৃশ গ্রকটি পূর্ব দুষ্ট আকার মনেক্স মধ্যে উদ্দিত হস]? গ্রবং 
ও বর্ণনা দ্বারে! ভাহাকেই রঞ্জিত করা হয় ॥ ভাহার অঞ্জগ্রাত্ঙ্গ গুলি 

গ্রবং রূপলাবণ্যণদি &ঁ বর্ণনার অনুপ ফরিয়। গঠন কষা হয়। কিন্ত 

যে ব্যক্তি ঘহির্ণনয়নে কোঁন আকৃতি সনর্শন করে নাই সে লহ ধর্ণনা 
শুনিলেও মনে মনে কোন আকারের কল্পনা করিতে পারে মা। 

- ফুস্তকারগণও গুইরূপেই, প্রথমে, মায়ের আকার দিপ্দাণ করিয়া, 
ছিল তাহাঝ পূর্বে মায়ের কোন গঠিত প্রতিমা! দর্শন কয়ে লাই 
বত্য, কিন্ত পঞ্ডিতগণের নিকট ধখন* মায়ের আকারের ঘর্ণন। শ্রবণ 

করিয়াছিল তখন পূর্ণদৃষ্ট অতি সুন্দরী অভি মনোহর! ফোঁন একটি 
অবলার আকৃতি ভাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, পরে সেই আকুতি- 

টিকে সে এ বর্ণনার ছ্বাঝা ষপ্জিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সংগ্থাপিত করে। 
-ভৎপরণ্ধাহিরে তানুরূপ আকৃন্ডির নির্াণ করে। ম্ুতরাং ইহাও সেই 

বাহিরে মূর্তি দর্শন সাপেক্ষ হইল। বাহিরে কিছু না দেখিলে কেহ 
কখনও হৃদয়ের মধ্য কিছু কল্পন! করিতে পারেনা । 

এখন ভাবিয়া দেখ প্রতিম নির্মাণ কর! আর না করাতে তোমার 

কিরূপ লাভালাত হইল । প্রতিম৷ নির্াণি না ফরিক্লা মায়ের আঁকার 
চিন্তা. করিতে বসিপ্সে পূর্ধদষ্ট প্রতিমার আকার স্মরণ হইনা. হজে 
মায়ের আকার উদ্দিত হয় । আর যদি কোন মুশ্নসী প্রতিমা না দেখিয়া 

থাক তবে কেবল বর্ণনার্দি শ্রবণের দ্বারা ফোন একটি স্ত্রীলোকের আকার 
সইতে মায়ের "সাকার নে মনে গঠন করিতে হইবে। -এই ছইএর 
একতর বাণ্ীত কোন মতেও তাহাকে মনে করিতে পারিবে না। 

ই যদি স্থির হইল তবে সাক্ষাভে মাকের প্রতিমা রাখিতে দোষ 
হইল কি? 

বাস্তবিক; সেই পূর্বদৃষ্ট সুগ্ধমন্ী গ্রতিম। বা মাী প্রতিমা ৪৪ 
মায়ের আকার কল্পনা কর! অপেক্ষায় সন্নিহিত প্রতিমায় মায়ের সন্র্শন 



ই বেদখ্যাল। 
পপ 

২ এ ত 
টিতে 

করা নিতান্ত লহজ, নিতান্ত পরিক্ষ,ট, সুতরাং আ্রতিমার বিশেষ 
. আবৰষ্ভঠক হী! তবে ধখন প্রতিযা ন। পাওয়া যায়, এবং পুষ্প, মন্ত্র 

ঘা জলাদিতে পুঁজ করিতে হন্ন, তখন অগত্যাই সেই পুর্ববতৃ্ মৃগ্মময়ী ব! 
মানবী ওতিম্দি হইতে হৃদয় মধ্যে সায়ে আক্ষার গভ়িয়। লইতে হয়, 
হারাই খা সম্ভব ভালবাসা এবং ভাবোচ্ছাল হয়। পরে হঙ্্রাদিতে 
এ রূপের করন! করিক্ক লইয়া অর্চনা করিতে হয় । ক্ষিত্ত উহ! সন্গিহিত 

গতিমার সম্বান ফলদনয়ক লহে। এখন €তোমবন্র দ্বিতীগ জিজ্ঞাম্য 

উপস্থিত কর! ৮... 

শিষ্য ।--দ্বিতীয় সন্দেহ এই যে, আপনি শুই প্রতিমা পৃজা সম্বন্ধে 
€্যরূপ ধ্যাথ্য! করিলেন ইহ! কি কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত, অথবা আঁপ- 

জারই পরিকল্পিত? ঝস্তবিক, ইহা? যদি শান্তর অনুমোদিত হত কা 
অর! সম্পৃণ” ভৃষ্তিলাভ করিতে পান্ধি । 

আভার্ধয 1--অনসি যখন যে ফোন কখ!। থলি, ভৎসমস্তই শা 

ধৃদ্ধান্তের অনুবাদ মান্্। শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা কখনে। বলি লা।. 

এই প্রতিসুত্তি পুজার বিষয়ও শাস্ত্রেই শ্রইদ্প আছে। একটি-পুজার 
কথকটা ঞ্রণালী তোমাকে দেখাইয়া দেই তবেই ইহ! প্রত্যয় করিতে 

গপারিষে। আমাদের প্রভলিত হুর্গা পুজা সম্বন্ধে শান্্কি ৰলিতে- 

ছেন ১ দেখ, 

লখক পূজা! করিতে বসিয়া! িবিধ প্রক্রিক্সার দ্বারা! মায়ের. উপলৰি 
ক্রিয়া লইবেন, তৎপর মায়ের ক্গান করান আস্ত করিবেন। তাহার মন্ত্র- 

ও সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহলাক্ষঃ সহঅপাৎ। 
নভৃ্মীং সর্ধতঃ ম্পৃ্ট। 'অভ্রতিষ্ঠদ্দশাঙ্থুলং ॥ . পে 

ভাঁবার্থ ।__যিনি অনন্তশীর্য, অনস্ত নয়ন, অনন্ত পাদ, বিনি অনস্ত 
জীবের হদয়ক্ষেত্রে বাস করিডেছেন, এবং ভূর্ভু 5 স্ব এই ভ্বিলোক 

বাাপিয়। রহিয়াছেষ, অখচ কঠাঁবলি হইতে ব্রহ্ষয়ন্ধ। পর্ধ্য্ত দশানুলী 
পরিমিত স্থামেই ধাহার সুস্পষ্ট অন্থভব হয়, সেই পরম বস্তই ত তুমি, | 

মাগো! এই ক্ষু্রঘট পুর্ণ জল কি তোমার গানের পরিতোষ জনক হইবে ? . 

এইরূপে মহোচ্চার্থ প্রকাশক খগবের্দীয় ও যছুর্বেদীয় ২১টী.মন্ত্র 



ও হু াহ্যাার? ৰা রর 

লহ তোমায হলে হয বি: 
“ ত্ধর মাইর 'হর্মা, জগমন্ব'; গৌরী; 'অস্ষিকা; সৃতি ভি ভিসা 

বীরের জব কারি গ্ড্ধোদক, স্ুষ্চগৃব্য,-পঞ্চামৃত)। তৈল: হরিদ্র৬: ইচ্ছুজ, 
শঞ্চকষায়োস্ুক, তৈল, চন্দনোদর্;-উষ্চোদক, স্থবর্শোদক,, শর্করোদর এর 

গঞ়োদিকাদির খা! সান করা ইতে.হয়?. ইহার: প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ, 

আঙ্ষের” মহিমা ও গুণাদি প্রকাশক এক একটী 'মন্্ও আছে: . 11 

অনন্তর, শুঞ্রীরাঁগিণী, মানসী রাগিণী, । ভৈরবী রাগিণী, কড়ারাগ 

ঠভয়ব রাগ এবৎ মাঁলব-রাঁগ ও. বেণ্বাদ্যা্ছিরে দ্বারা মারেক়' গুণ-মহি- 

মাদি প্রকাশক+্এক একটা মন্ত্র গান করিয়া শ্গ। - মৃত্তিকাঁদির: ছারা সান. 

রাইতে হয়|": ততঠীর, “নাঁশাবিধ অভাব) অন্তনের ও প্রার্থনা স্কচকু 

.স্ষতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতরোদক)'গদ্ধোদক, অগরূদক -ও ; মারি: 

 ফেঁলোদকাঁদির দ্বারা সান করাঁইতে হয় । সকল মন্ত্রের মধ্যে কতক- 

গুলি তোমাকে উদ্ধৃত করিরা দেখাইতেছি, তবেই : সমস্ত প্রতিমা 

-সুজারস্উপদেশ করেন, কি প্রশ্তিমাঁতে মায়ের পুজার শররারনা “করেন, 

তাহা বিলঙ্গণরূপে হদয়ঙ্গম ছইবে 1-- পুশ 2 মন 

"১ তৈলং মদ্রক্ষদোষরং তিলং যঙ্চাদ্রকং তখেৎ। তেন: "স্বাং জা 

বরদে ! শুস্তহ্থদনী ॥। যোহমো মলয়জো বৃক্ষঃ শ্রেষ্টোগন্ধালয়ঃ লগা । তীর 

ঈলীনমীন্ডেন বরদ1ভব শেোভনে ! ॥ পৃর্থিব্যাং স্বর্নরূপেণ (দর. সিসি 

'সর্ধাা । অরিষ্ট দৌষ শান্তর্থেং সলাপরামি মহেখরীং || সর্ব সর্বদোখস! 

 '্শরিষ্ঠানাং, বিঘাতকাঃ। ক্াপয়ামি জগন্ধাত্রীং সর্বানন্দকারীং শিবাং॥। 

রঃ বৃক্ষেশ র্কবক্ষারণাং গন্ধাট্যো ভুবিতিষ্ঠতি' |. তদ্থক্ষসারতোয়েন পার্বভীং 

সু বাঃ ১ 'ক্রামস্তি সর্বগন্ধাশ্চ পুঁতিগন্ধ বিখতকাঃ মিনানিলা যা 

বু, বং ইবরদে! শু্তহ্যনি 1%01 ও 

ভাবা সাধক মায়ের পধর্য মহিমীদি সমন িশ্থত: এ ; 
রা ক দধূপে পৃ প্রেমে বিহ্বল হচ্য় "এই সকল ক বলিতেছেন ২৮, 

বগা ব্রদে!. শসা জি্রগণের সহিত বোর বধজামি, 

ক্রিয়া তোর হুম চিকণ পাবদা তি যি ০১৬০২ 



৯৪: ডি | রি  বেদব্যায়। ) 

হতে, ।ত্ঞর এইতিল। চুপ আর তৈপের বাল, অভাঞ্জন ররিয়! 
দিতেছি । ইহাতে শরীরের ক্ষত দোষ. বিনষ্ট খ্জ এবং অত্যত্তর 

রুঙ্গিগধ হয়. আর এই স্গন্ধ চ্দনোদকের, স্বারা আনন কর, ইঙ্কাতে 
গান মাত্রেই শরীর আর মনের প্রনন্নতা হইবে) মাগো! পিতা 
মচেম্বর সর্বদাই তোকে লইয়! ভূত প্রেত সমাকূল শ্রঁলনভূয়িতে বিচরণ 
করেন, অসুরগণও সব্ধর্দা তোর অমঙ্গল কামনা করো, অতএব এই হ্ছণো- 

দ্কের দ্বার তোকে ক্লান করাইয়া দিই। ইহাতে সমস্ত অরিই দোষের 
শাস্তি হইয়। থাকে । কারণ 'দেরগণ সর্বদা: স্বর্ণের 'অধিষ্ঠাহরূগে 
রস্থিতি করেন। আর একটু অগুরূদক, হহা৷ ও .সর্বদোষন্্, এবং .অরিষ্ 
(বিনাশরু,অতএর ইহার দ্বারাও অভিষেক করিতেছি ।' মাগে ! তুই হিমালয় 
পর্বতের 'ছেহিতা,হিমালয়ে মলয় পর্বতের অতি স্বুগন্ম বৃক্ষাদি নাই,সৃতরাং : 
তদ্বার। তুই ন্নান- করিতে পারিস না ত স্জতএব 'সেই মনোহর গন্ধাচ্য বৃক্ষ 

নির্যাস মিশ্রিত জলের দ্বারা ক্নান করাইয়া দিই ॥ আর এই নারিকেলোদক 
ইহাঁও শরীরের সকল প্রকার অগুভাবহ প্রন্ধাদি বিদূরিত করে ৯ 
অতএব ইহা দ্বারা ক্সান করাইয়া দিই”।”. এইরপ দৃষ্ট গর্ভধারিণীর 
নার পার্থিব মাতৃন্েহ প্রকার্শক নানারিধ মন্ত্র "পাঠ করিতে' করিতে সাধ 
কের চৈতন্য হুইল, ভ্রান্তি বিদুরিতা হইল । গর্ভধারিণীর ন্যায় জগদগ্থার 
লৌকিক সুখ ছুংখের বিশ্বাস অপনোঁদত হইল! জগন্মাতার প্রকৃতা- 
রন্থার্ অভিচ্ছান হইল 1 তখন"মায়ের রশ্ধ্য গুণ অহিমাদি ্মরণপথে 
আসিল, ম1 যে সাঁমান্যা নহেন, এ যে ব্রন্ধা,,বিষু, শিবের গর্ভধারিণী, 
এ যে তাহাদের সহশ্রার বিলাসিনীল মা, এ যে খধি, যোগী, [দেবগখের 
ছুরারাধ্যা! মা» এ যে সর্ব পারন পাবনা! ম! ইত্যাদি তত্ব সকল 'সমুদিত 
চইল। তখন তিনি এই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুতে কু 
জল লইয়! মাকে দান করাইতে লাগিলেন ! | 
অন্তর হুরাস্তামভিযিকন্ত গন্ধর্বাপ সরসাংগণা: | ্রহণিকাখাঃ : 

যোগাঃ করপাস্তিক্ষ্যন্তথা:। খযয়ে! দ্নেবপুত্রাশ্চ সে চাঁন্যে দেবধোনয়ং সর্ব 

জ্ষনলোতৃত্ব! ভূক্ব। বৈঃাপরানধতে ॥ ১ আত্েরী ভারতী গঙ্গ। যসুনা্চ: ' 

মর্থতী। সাুরকী পুনযা স্বেত গঙ্ধাচ কৌশিকী |... ভোগবতীচ, 



তারাবির তথা এত হলো দাতের থপ 7 
২1 সিন্ধু-ভৈরব: শোণাদ্যা' ফে' হদাভূবিসংস্ষিত1ঃ1 সর্বে শুমনসোভূত্থা। 

ভূঙ্গরৈঃ নাপয়স্ততে ॥ ৩ তক্ষকাদ্যাশ্চ: ষে'নাগা*পাতাঁল তলবাসীনঃ): 
সর্ব সুমমসোতূত্ব ভূঙ্গ রৈঃ সাপয়স্ততে ৷ ৪ ॥$' হুর্গা চণ্ডেশ্বরী চত্তী বার়াহী 

কার্তিকী তঞ্জা 1 হরসিদ্ধাতথা কালী ইন্দ্রানী বৈষ্ণবী তথ।। ভভ্রকার্লী-. 

বিশালাক্ষী তৈরী সর্বরূপিনী। এতাঃ সুমনপোতুত্বা ভৃঙ্গারৈঃ দ্াপায়- 
স্বতাঃ ॥ ৫ ॥ অননন্তাদিমহানাগ! নিত্যং পাতালবাসিনঃ। সর্বে সুমন- 

পোতৃদ্বা ভূক্গারৈঃ আপয়ন্ততে॥ ৬ ॥- সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তীর্থানি' 
অলদানদাঃ। সঙ্গে সুমনসোতূত। ভৃঙ্গারৈঃ "্দাপারস্ততে | ৭॥| সুরাস্থা- 
মভিবিঞ্ণস্ত. ভক্তিমন্তঃ - সুরেশ্বরীং । ম্ঘেতোর়াদি' পুর্ণেন দ্বিতীয় কাল- 

সেনতু ॥২।' সারম্বক্কেন। তোয়েন সম্পূর্ন জুরোন্তমাত । বিদ্যাধরাভি িঞ্চস্ত, 
তৃতীয়' কলসেনতু ॥1 ৩॥। মরুতশ্চাভিবিকস্ত-লোক. পালাঃ সমাগতাঃ। 

 সাগরোঁদক পৃ্েন চতুর্থকলসেনতু ॥ ৪ ॥ বারিণ! পরিপূর্ণেন: পন্মরেণু? 
সুগদ্ধিনা | পঞ্চমেনাভিবিষ্স্ত নাগাশ্চ.কলসেনতু ॥॥ ৪ || হিমবদ্ধেমকুটা দ্যা 

'অভিষিষ্চতু পর্বঃ । নিব্রৌদক পূর্ণেন' সা কলসেনতু ॥ ৫ 
' সর্বতীর্থান্থ পুণের সপ্তমেন স্থরেশ্বরীং। শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞত্ব: খাষয়ঃ 
সপ্তথেচরা$।। ৭ বসবশ্চাভিষিঞ্চস্ব কলসেনাষ্টমেনতূ । অই্টম্গলসঃযুক্তে ৷ 

ছুরগে! দেবি! নমজ্ততে ॥॥ ৮ নান গস তোয়েনঘটেন. নবমেনতু ॥ 

অপসরদোহভিষিঞচন্ত. সর্বসৌভাগ্য সংবুতাঃ | ৯॥ দেবাস্বামভিযিঞচনত 

্রন্ম বিষ মহেস্বর18। বাস্থদেব জগন্নাথ সখা ন্বর্ষণঃ গ্রভৃঃ। ্রচ্যয়স্চানি' 
রুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায়তে !। ১।। আখগুলোহিগির্ভগবান্ যমোটৈ নিঝ' তি 

শা 1ণ্বরুণঃ পবনশ্চৈব' ধনাধ্যক্ষঃ তথ) শিবঃ। বর্মণ সহিতঃ শেযো' 
দিক্পালাঃ পাস্ততে সদা। কীর্তিপদ্দী ধুতি মেধ! তুষ্টি শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ 1 

বুদ্ধিলজ। বপুঃ বাঁস্তিঃ শীস্তিঃ ুটিশ্চ মাতরহ। খাতা মাতিফিকত্ত | 

রপরা! সমাগতাঃ। | 
£ অ$ মাগো ! ওম! ! আহি কিরণ জানে 'তোন্নীকে কি ববিভে, 

ছিলাম! কিসের দ্বারা €তোমাকে ক্সান করাইতেছিলায় | কোন্ হবে. 

কোন্ হদযে তোমারু €&সবা করিতোছিলাম! মা! তুমিতো, দেব. ডি 



৯ .:::.-০ বেরা. 

জোলীগঞ্ের ছরারাধ্যা র্গা তুমিতো ্রহ্ধা বিশু শিবের, সহআারের 
আদরিণী! তুমিতো! পরষ ৪ত্র ধাম বিরাঁসিনী: ৷ এই হতভাগ্য নরকের 

কমিকি তোমাকে পুজ। করিতে পারে ? এই কনুষিতকর স্ুমলিন হৃদয় 

কি তোমার সপর্ধ্যার উপযুক্ত;? এই সামান্য জল কি জোমার পরম পাবন 

: অঙ্গের সঙ্গী হইতে পারে ?. তাহ! কদাচ নহে। মাগে।! তৃষ্কি, মা হইলেও 
] তেমীর এশখবর্ধ্য মহিমাদি মনে পড়িয়া আমার আর সাহস ভরস! হইতেছে 

না, আমার হস্ত অগ্রসর -হইতেছে না, মন প্রবল হইফতিছেন! যাগো। ! 
আমি বাহক হইয়া. এই' জলপুণ ভুঙ্গার তোমার মস্তকের উপরিভাগে 
ধরিলাম, এখন তোমার উপযুক্ত সেবক সেই ক্লেবগণ জাসিয়!; এই জল 
নিগলন কক্ষন। মা! তুমি হিমালনস নগরে আঁবি3ন্ধ' কালে গন্বর্ব ও 

অপসরাদ্দিগের সেব1,* অতি সমাদরে গ্রহণ করিতে, ক্কতএব তাহারা1ও 
আসন । আর কুর্ধ্য, চক্র, প্রভৃতি গ্রহগণ, অশিনীদি ভাীগীণ, বিষভ্তাদি 

যোগগণ, ববপ্রভৃতি করণগণস প্রতিপদাদি তি্থিগণ,. বশিষ্ঠাদি খধিগণঃ 

বেতালার্দি দেবপুত্রগণ, এবং আর যেখানে যে দেবযোনি । থাকেন, 

সকলেই আস্ুন সকলেই একত্রিত হুহ্য়ী ' একমনে এক তান এই 

ভূঙ্কারোদক তোমার শ্রী অঙ্গে পরিশেষ্টন করুন-। .. | 

পুণ্য প্রবাহিনীগণ ! তোমর। তৌ ধন্য হইলে না! তোমাঁদের আশা! 

'তো। মিটিলনা ! আজ.কেবল আমি এবং দেবখষি প্রভৃতিই চরিতার্থ 

. হইলাম 1 শ্রোতম্ষিনীগণ ! । তোঁমর! যাহার নিমিত্ত কত কই বত ষাতন। 

সহ্য করিস সুছুরারোহ হিমালয় কৈলাস্্দি গিরিশিখরে আরোহণ 

করিয়াছিলে, কত লতা, পাতা, কণ্টকাদি পরিকীণ কন্দরে ভ্রমণ করিয়। 

_ ফাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলে, ধাহাকে না পাইয়া হতাশ! হইয়া সন্ধার 
বারিধি পতির নিকট ফিরিয়া! যাঁইতেছ,সেই .ম1, ফেই যোগীখষির হুরাধর্ষা, 

ছু এই দরিদ্রের পুর্ণ কুটারে শুভাগমণ করিয়াছেন।. অতএব এইবার 

 আইস। এইবার তোমাদের চিরসম্ভৃত আশ পরিপুণ1 কর।. ষে 

: কামনায় তৌমরাঞদেবরূপিনী হইয়াও দ্রবরূপিনী হইয়াছ, তাহা!,সফল কর ।. 

.. মায়ের পরম পাবন শ্রী অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া ধন্যা হও, পবিত্রা হও» 
: *র্গীপিগণের পাপনাশিনী,হও | আত্রেয়ী, ভারতী, গন্ধ, স্বনা, সরম্থতী, 



লে “পানা ' 
পি ঃ মি 

শত - ঃ 

ঝরযু, সথপুন্যা, গডকী, শ্বেতগঙ্গা, 'কৌধিকী, পাতালের ভোগবতী, 
স্বগের মন্দাকিনী সকলেই এই: ভূঙ্গারোদকে ষমাবিষ্টা হইয়া এক তাঁনে 

এক মনে অতি সাবধানে আমার মাকে স্নান করাইয়া দেন ধঘমার 

এই.সামান্য সলিল মায়ের ন্নানের উপযুক্ত হইতেছে নর! । সিন্ধু, ভৈরব, 
শোৌণ প্রভৃতি যে সকল পুণ্য প্রবাহ পৃথিবীতে আছেন, সকলেই এই 
তৃঙ্লারোদকে সমাবিষ্ট হইয়া এক তাছুন সাবধানে মায়ের অঙ্গ অভিষিক্ত 
ছু , 

““তক্ষকার্দি যে সকল নাগগণ পাঁতাল তলে বাঁস করিতেছেন, তাহার 
আমার সাদরাহ্বান শ্রবণ করুন। তাহারা আগমন করিয়া এক তানে 

এক মনে আমীর মাকে এই সু্লারোদকে অভিষিস্ত। করুন । 
মাগো! বোধ হয় ইহাতে ও তোমার উপবুত্ত হইল না? হয়ত 

ইঠাঁরাও তোমার পরম পাবন শ্রী অঙ্গ সংস্পর্গনের অধিকারী নহেন। 

তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজকে পরিষিক্তা কর। ম'! তোমার 
অন্যান্য যে সকল শ্রী রূপ আছে, সেইরূপে আবিভূতা হইয়া এই 

ভূঙ্গারোঁদক তোমার অঙ্গে নিগলিত কর। জগন্ধাত্রী, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা, 
বারাহী, কার্ডিকী, হরসিদ্ী, শিবদৃততী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, ভদ্রকালী, 
বিশালাক্ষী, ভৈরবী, শিবাণী প্রভৃতি অন্যান্য শর মুর্তিগণ সসিয়! 

সানন্দহদয়ে তোমাকে অভিষিক্ত! করুন ॥ 

মাঞ্ষে ! এই প্রথম কুভ্তে ব্রহ্মা, -বিকু এবং. মহেশর ব্যোমগঙ্ার 
সলিল পূর্ণ করিয়া! তোমাকে স্নাপিতা করুন । 'দ্বিতীর কলসে, মরুদগণ, 
মেঘসলিল পৃণ করিয়া তোমাকে নাপিত করুন্। তৃতীয় কলসে, সারস্থ- 
তাদ্দিক্টোয় পরিপূরিত করিয়া বিদ্যাধরগণ অভিষেক করুন। চতুর্থ 
কলসে চতুঃসাগনোদক পরিপূর্ণ করিয়া লোকপাল, দেবগণ তোমায় 
অভিষেক করুন। পঞ্চম কলনে, পদ্মরেণু -সুগন্ধিজল পরিপুর্ণ করিয়! 

নাগগণ তোমার অভিষেক করুন। মাগো! হিমালয়ে অধিষ্ঠান কালে 

নির্ঝর সলিলে তো তুমি কত লীল! করিয়াছিলে। জতএব হিমবানু, 
হেমকুট প্রভৃতি গিরিগণ নির্ঝরোদক পরিপূর্ণ করিয়1. ষষ্ট কলসে. 

তোমার অভিষেক কৃকুন-। সগ্ুম কুস্তে সর্বব তীর্থান্ঘ পরিপুরিত করিয়া 



ইঙ্জ্রাি দেবগণ- এবং সপ্তর্ষিগণ তোমার অভিষেক: করুন,।. বন্ুগণ' 
অষ্টম কুস্তে; তোমায়: আতিষিক্ত করুন। এবং সর্ধসৌতভাগ্য. সঃযুত' 
অপসরাগণ নানা! সুগন্ধি, পরিপুরিত নবম, কুস্তের জলের বানা: তোমার 
নানা করুন ॥ি 

মাগো! ব্রঙ্গা, বিষু মহেশ্বর তোমাকে স্লান-করান, আর' কুষ্ণ জগ-. 
লাখ, বলরাম, প্রায় এবং অনিরুদ্ধু ইহারা তোমার. আত্ঞাবাহী হইয়া 
সশস্তে দণ্ডায়মান থাকুন। ইন্দ্র, অগ্মি যম, নিখ্/তি, বরুণ, পবন, ফুবের» 
ঈশান, ব্রক্ষা, এবং অনস্তা এই দশদিকৃপতি দশজন” তোমার দশদিকে 
গ্রহরী নিযুক্ত থাকুন । + শ + +++ প + ইত্যাদি আরও 
অনেক বাহল্য এবং অনেক মন্ত্রতন্ত্র আছে। এই ক্নান প্রকরণেই, বৃহ- 
্ন্দিকেশ্বর পুরাণে অতি বৃহৎ প্রণালী প্রদর্শিত! হইয়াছে । এখন. বলদেখি 

এইকগ মন্ত্রাদির দ্বারা, শীস্ত, কি পুতুলের স্নান করাইতেছেন, অথবা 
সেই ত্রিতাপ হারিণী মাকেই অভিষেক করিতেছেন ?. 5 

এইত হইল দ্বান, অতঃপর, পুজা, উপহার এবং পুজা মন্তরাদিরও 
প্রত্যেক ' অক্ষরে ২ কেবল ত্রিভূবন জননী মাকেই দেখিতে পাইবে % 
পুতুলের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্লেষ হইতে-পারে না। বিস্তার ভঙ়ে, 

তাহা 'দেখাইলাম না। এখন পৃজ! সমান্তির' পর কি বলিয়া মাকে 
_বিনর্জন করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ বলিয়াই উপসংহার করিব। 

| “ছুর্জাং শিবাং শাস্তিকরীং ্রহ্গাণীং ব্রন্ষণ্ঃ প্রিয়াং। 
: র্ধলোক গ্রশেত্রীক প্রণমামি সদাশিবাং ॥১॥ 

মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিফলাং পরমাং কলাং। 
বিশ্বশ্বরীং বিশ্বমাঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং ॥২॥ 

সর্বদেবময়ীং দেবীং পর্ধংরোগভগ়া বহাম্।. 
. আক্ষেশ বিষু। নমিতাং. প্রণমামি সদা! উমাং ॥৩| 

বিদ্ধাস্থাং বিশ্ধ্যানিলয়াং দিব্যস্থান নিবাপিনীং। 

.. ফোগিনীং যোগমাঞ্েধ--চপ্ডিকাং প্রণমাম্যহৎ 0৪7 

ঈশান মাতরং দেবীৎ ঈশ্বরী সীঙ্বর তিয়াং | 
প্গতোইন্মি সদা 1 ছ্গাং মং ংসারার্দব তারিণীং 1৫ 



পাগংস্তং হরমেদেবি কানতৌহুক্ঞানতঃ তং |. 

অন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং স্ভক্তিহীনং মহেস্বরী চ। 

যথপুঁজিতং অয় দেবি! 'পরিপুর্ণং তাদস্তমে | 
ননেন অদালিগ্ডে ! কুষ্ক মেন ।'বিলেপিতে। 

ববিষপ্ ভাপীড়ে ! রক্ষমাং শরণাগতম্ ॥ 

- 'অলেফ দরবাঘিধাং মধ্যে পতিতং পরমেশ্বারি | 
 ্রাহিমাং বিজয়ে 'ছূর্গে, হূর্সে ! ক্ষ মহস্ততে |. 

শরপমীদ্দ আরানাং সিছাবিদ্যা। ধরাণাং 

সুনি অন্জ পণ্তনাং ধ্যািভি পীড়িতানাম্ঃ* 
সৃ্পতি গুহগত্ানাং দস্্যতিস্ত্রীসিতানাং 

ত্বমমি শরণ ংমকা দেবি: হুর্গে গ্রানীদ | 

দুর্গাশাস্তিকর্্ী নিত্য! গৌরী তৌলোক্য মোহিনী । 

বিশ্বস্থা বিশ্বরূপাঁচ রাক্ষসী রুধির প্রিয়া? 
'ভারতীচ মহাভাগাঁ দেব রূপাঁচ পার্বতী ॥ 

তেজঃ প্রভ। স্ুত্বাপাঁঞ্চ অন্তর ক্ষয় কারিণী |. 

পাসরী বিমল৷ হুস্মা ছায়া হিংসা ক্ষমা! বলা। 
শ্কানেখরী মহা খা হত তপস্িন না 

্যং তত্ত ্ রাতিষঠাচ লক্্ীস্তস সদা্থিরা । 
প্রভৃত্বং তন্য সামর্থ)ং যশ্তত্বং মন্তকোপরি 1 

 কায়েন মনসা বাঁচ। ত্বক্তোনান্য। গতিত্্মম 
আন্ঙ্বরসি ছতানাং বিরিতব ইয়ান ॥ 

দির্কাচ্যো নিলো বাপি সনে গরিবর্থিত। | 

রং পৌরুষ মাখোতি বং মুস্তকোপরি 

. অনাযোনি সহ বে বায 
-. তেমুতেযুত। ভক্তিরচলান্ম-সদাদ়্ি ॥ 



হা চাহ, 

শর শবে, 
নি ডি 

ডাঃ অঃ--খাগো [তোর কুপ। কটাক্ষে আজ ৪১ বান? 
টা আমি বরিভূবনের ধন্য পাত্র হইলাম । মা ! আয়, একট. মনের মুত . 
ছু ঠা রাম .করিয়া জনম সফল করি। তোঁরজীপদ পরোরুহে 'ণ্তক... 

ট্ তক্ষরিয়৷ প্বেহ চরিতার্থ করি। মাগো ! এই ছুঃখিত্ত সন্তানের প্রণা্ 

হণ কর। অহোবত' এ সংসারে আমিই ভাগাবান্ পুরুষ ! আজ. র 

মি ত্রদ্ধ! বিষ্যাদির ছুরারা ব্যা। ছুর্মাকে শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সাক্ষাতে :- 

প্রণাম করিতেছি । আজ সাক্ষাৎ মঙ্গল রূপিনী শীস্তিরূপিনী, ত্রন্ম রূপিনী 

'বেদগতি এবং সর্ঝাঁকের নিযন্্রী বা জন্তর্যযাগিনী সদা শিবাকে প্রণা রে 

করিতেছি । আজ সেই সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, শুদ্ধ একাঁশ রূপিনী, অখন্াঃ রি 

'অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের স্যার্টি 1সছতিলয়ের অবিষ্ঠান স্বরূপা, বিশ্বের ঈশ্বরী,. 

বিশ্বজননী চণ্ডিকাকে প্রশাম করিতেছি । আজ সর্ব দেব দেবীময়ী, 

ত্রিতাপ ভয়হারিণী, সত বর্ষা, বিঞু, শিবের আরাধিত উমাকে প্রণাম 

ক্ষরিতেছি! আজ সমন্ত জড় লোকের অতীত পরম ধাম নিবামিনী, 

“দেই 1হন্ক্যাচল প্রকাশিতা, আত্মারামা যোগমাতা। চত্তিকাকে প্রণাম. . 

করিতেছি ং । আজ নেই ব্রহ্ম, বিঝু্, শিবের প্রবিত্রী, ্বগ্রকাশ রূপা), | 

বৈধ সমদ্িতা, বিরিধ্যাদি ঈশ্বরগণের ভক্তি দেবিতা ঘোরর ঈ সার; 

বীরিধির নিস্তারিণী সর্বদ। সর্বরহূর্গতি বিনসিনী মাকে সাক্ষাতে প্রগাম.. 
করিতেছি ! অতএব মাঁদূশ ভাগ্যশালী পুরুষ ধরামণ্ডলে কে আছে! 

গো! ওম ! এ নরাধম তোর নিতান্তই পাপনয় সন্তান । অবিরল ধারা. 

বা; ক্রমে দারুণ পাপানুষ্টানের দ্বারা আমার: দে ইন্জিন এবং আত্মাদি 

লমস্তই ভন্ত্ীভূত হইতেছে ! আর তিষীতে পারি না, নিদারুণ যাঁ ঠনা.আর.. 

ল্য হজ না, আর, প্রাণ রাখিতে পারি লা !- 'নানা, যোনিতে: সহজ! 

জন্মের জানাজারকত; প্রাপাছি। পর্বতায়মান হইয়া আমাকে: ধরি 
যাগ ইরা গার, তোর, কক্ষ, কপ, সা পি 
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শ্ীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত । 

লেখকগণ । 

বিষয় । নাম । পৃষ্ঠা । 

প্রতিমৃন্তিপূজা রহস্য । শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি ১০১ 
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. বিজ্ঞাপন * 

ওয়েট এও গুয়াচ কোম্পানির চাবিশুন7 
লেভার ঘড়িই সর্ধদা ব্যবহারের 

পর্গেই উতকূট । 

যন্দি কারুগিবিতে অথব। উপী- 

দানে কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয়,তাহ। 

হইলে তংক্ষণাৎ পরিবর্তন করিয়া- 

দেওয়া হম্ম অথব1 বিন! ব্যয়ে,.মেরা- 

মত করিয়া দেওয়া! হয়। তজ্জন্য 

সম্পূর্ণরূপে গ্যারাণ্টি দেওয়! হয় । 

১। যেহেতু জামাদের নির্দশিত 

খড়ি প্রত্যেক বৎসর মেরামন্ত করিবার 

আবশ্যক হয় না। ূ 

২। যন্দি প্রক্ুত যত্বের সহিত 

ব্যবহার কর! হয়, তাহা হইলে এই 

একটী ঘড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে । 

_ নিক্ললিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল 

ভারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার 

নিকট অথব। ওরেষ্ট এ কোম্পানির 

এজেন্ট গনের নিকট পাওয়া যায় । 

ওয়ে এণ্ড কোম্পানির চাবিশৃন্ 

ক্যাম্পের ) অর্থাৎ মাঝারি সাইজ ), 

সিভিল (অর্থাৎ ছোট সাইজ ) ঘড়ি 

যাহার জন্ত তিন বৎনরও গ্যারাণ্টি 

দেওয়া হয়। 

ওপেন ফেন (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) 

নিকল রৌশ্যকেম ১৮॥* খাঁটিরূপার- 

কেস্ ৩০॥ হণ্টি (আবরণ সহিত) 
২০২ ৮ ৩৩০॥ হাপহস্টি (অর্ধ 
আবরণ সহিত ) ৮, ২১॥০ »” ৩৫॥০ 

ওয়ে্ট এণ্ড কোম্পানির গাড ঘড়ি 

বড় সাইজ, ষ্র্যান্ডার্ড কোয়ালিটী, ছয় 
বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিকল রৌপ্য- 

কেসং৫ ২ খাটি দৌপ্যকেস ৪*। 
এস্পিরিয়াল কোয়ালিটি তিন 

. বৎসরের গ্যারাণ্টি | নিকলরোপ্য- 

কেস ২৯২ ওয়েই গু ওয়াচ, 
কোম্পানির কেলেগুর ওয়াচ, অপরা- 
পর সাধারণ ঘডিরন্ত।র সময় প্রদান 
ব্যতীত ইহাতে সাপ্তাহিক দ্দিন এবং 
মাসের তারিখে দেওয়া আছে (বড় 
এবং মাঝারি সাইজ ) ওপেনফেস ২৫. 
হণ্টিং (আবরণ সহিত”) | 
“ ওয়েছ এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির 
ক্যাম্পেন ফুলপ্লেট ঘর্ডি (মাঝারি, 
সাইজ ) পতাতি নিম্মিত হেয়ারম্পীং 
দ্বার] উপযুক্ত? পে গ্রস্তুত বলিয়! বর্ষা- 
কালে মড়িচা ধরিবার অথব! ভাঙ্গিয়। 
যাইবাঁর সম্ভব নাই । ছয় বৎসরের 
গঠারাণ্টিদেওয়া হয়। | 

ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শুন্ত 
খাঁটি রৌপ্য কেস্ ৪০২ ওনিকন ২৫২ 
“বার্ণ”, _নিকলকরূপাঁর আশ্চর্য ধর- 
ণের চাবিশুন্য লেভার ঘল্ডে যাহার 
মূলা কেব্লমাত্র ১২৮০ বারটাকা বার 
আনা মাত্র। 

ভয়ানক অনুকরণ কা ₹ুইন্ডেছে 
সাবধান । আবেদনকারীকে বিশেষ, 
বিবরণের সহিত সচিত্র মূল্য নিরূপণ 
পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যায়। ওয়েস্ট 
এণ্ড ওয়াচ মেন্কুফেকচারিং কোম্প।- 
নির এজেণ্টগণ তাহাদের দায়িত্বে 
ভারতবর্ষে ও এপ্রদেশের সকল স্থানে 
ভেলুপেয়েবেল * পার্থেলে প্রাঠাইয়া' 
থাকেন । | 

১২ নং লালবাজার স্ত্রী কলিকান্ভ', 
ওয়ে এণ্ড ওয়াচ কোম্পানি ২৯ 
& চার্চ গেট স্ত্রীট বোথাই সহর। 



পপি পর নি রর রর রর ও অপ লন এ জল ৪ উর জা জিত জল জ 

রী ? রি 

মে 

৯ 
154 ২. ৬ ১. ৃ 

111"? কে / ৪ ইট) দি হত ৯ ্ৈ 

সু বে /] ২. 4 ধু 

টি রে ১) ”্ঃ । 

৬:৯2 টি ৮ 

টি ্ 

৮৮1], 167 

বৃ 

রে ভাগ । শাবণ সন ১২৯৮ সাল | ৪র্থ খণ্ড। 

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতে সিত্যং যথ। সথরবধাদধুনৈব সদ্য: । 
পাপানি সর্ধজগতাঞ্চ শমং নয়াশ্ত, উৎপাত পাঁকজনিতাংস্চ মভোপসর্গীন্ ॥ 

প্রতিমুর্তি পূজা রহদ্য। 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর | ) 

মাণো! আমি তোর, নিতান্ত দীন হীন, অক্ঞানান্ধ অনুপযুক্ত তনয়। 

উপবুক্ত সপধ্যা করিয়া যে, তোর পরিতুষ্টি সাধন করিতে গারি, এমন 
ক্ষমত। নাঁই। আমার কৃত পরিচর্ধযাতে তোর সেই নিজ মুখ-পঙ্কজ- 

ক্ষারিত নুধারূপ বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র নাই, যথাবিধি ক্রিয়াও নাই। তৎপর, 
হৃদয় ও দন্তাদি মহাপাপে মণিন। স্ুভরাং কোনরূপ দৈন্যাদি বোধ নাই, 

তোর প্রতি প্ররুত অনুরাগ ও নাই। তবে আর কেমন করিয়া এই 

পুজ। তোর পরিতোযাবহা হইবে । কেমন করিয়াই বা আমি তোর করুণা- 

ভাজন-হইব। আর কিরূপেই বা আমার এই নিদারুণ পাপাগ্নি নির্বাণ 

প্রাপ্ত হইবে । তন্বে তুই নিজগুণে যদি সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ করিস, তবেই 

আম নিস্তার পাইতে পারি। নতুব। আর 'অণুমাত্র আশা ভরসা নাই। 



১৩২  বেদব্যাপ। , 

মাগো ! তোর আচার ব্যবহার দেখিয়! তোর স্বাভাবিক দয়ার প্রাত 

কিছু আশ! সঞ্চারিত হয়। মা! তোর এ শ্রীঅংঙ্গে চন্দন চশ্চা, কুঙ্কুম 
লেপন, এবং মন্তকোপরি বিন্বপত্রের মাল। দেখিয়া! হৃদয় আশ্বস্ত হইতেছে । 

বনের অচেতন উদ্ভিজ্ঞ তোর কখনো কোনরূপ আরাধনাদি করে নাই; 

অথচ তাহাকেতই এত পবিত্র গন্ধার্দিশুণযুক্ত করিয়াছিস ফেচ উহ সমস্ত 
দেবর্ষিগন্ধব্বগণের পরমাদরের দ্রব্য হইয়াছে, এমন কি তোর এ দেব 

দুর্ধর্ষ শ্রীঅঙ্গ ও স্পর্শ করিতেছে । গ্ররূপ বন্যবুক্ষ বিদ্বপত্র তোর দেবাধৃষ্য 

কেশপাশে সজ্জিত রহিয়াছে, অতএব আর নিগুণ, অতিনীচ হইলেও 

সে তোর স্বাভাবিক করুণ'ভাজন হইবে, ইহা! অসম্ভব নহে । মাঁগে! ! 

আমার তুই ৰিনে আর কেহই নাই। আমি একমাত্র তোরই শরণাঁপর 
অনাথ তনয় । আমাকে পরিত্রাণ কর । মাগে।! পরমেশ্বরি ! হর্গে! 

তুইতো সকলেরই অন্তস্তত্বও সুবিদিত1 আছিস। এই দেখ, আমি অতি 

ভয়াবহ বহুতর শক্র মধ্যে নিপতিত। তুই ব্যতীত আমার আর নিস্তারের 
আঁশী নাই । মা! ছুর্গম বিপদ. হইতে উদ্ধার করিস বলিয়াই তুই হূর্গা। 
অতএব আমাকে এই অতি ছূর্গম অরিপরাজয্ন হইতে পরিত্রাণ" কর। 

মাগো ! তোকে ভূয়োভূয় প্রণাম, আমাকে পরিত্রাণ কর ! 

মাগো! কি দেব, কি দ্ধ, কি বিদ্যাঁধর, কি যোগী খষি সনুষ্য, কি 
পণ পতঙ্গাদি প্রাণীগণ সকলেরই বিপদ কালের পরম গতি,পরম শরণ তুই, 
তুই ব্যতীত আর কেহই কেহকে রক্ষা করিতে পারে না। "প্রাণিগণ 
আধিব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া তোকে ডাঁকিলে তুইই রক্ষা করিয়া থাকিস, 
রাঁজার আক্রমণ হইতেও ভুইই পরিত্রাণ করিস এবং নির্জন অকুল চত্বরে 
দন্থ্যর হস্ত হইতেও তুই রক্ষা করিতে সমর্থা, তাই বলি মা! আমি একাই 
সর্ববাপদ্গ্রস্ত, অতএব ছর্গে! আমার প্রতি প্রসন্ন! হও । 

মাগে ! এই ত্রিভুবনে তুই ব্যতীত কাহারো ম্বতন্ত্রতাবে সকল 
ক্রিয়া দেখিতে পাই ন।। ব্রহ্মা, বিষু্ শিবাদি নিখিল দেবগণ হইতে 
তৃণ কীট পর্য্যন্ত প্রা্দী এবং অচেতন জগতে তোকে বাদ দিয়! স্বাধীনরূপে 

কাহারো কোন ক্রিন্না হইতে পারে ন1। তুইই নানাঁকারে নানাধারে 

অবস্থিতি করিয়া সংসারের ভাল, মন্দ, মধ্যম সমস্ত কর্ম নিষ্পল্ল করিতে- 



বেদব্যাল। ১৩৩ 
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ছিস। মা! তুই হূর্গান্বপে যোগি খধিগণের সুপবিত্র হদয্-ক্ষেত্রে পরম 
শান্তি সুধা বিতরণ করিতেছি । আবার গৌরীরূপে এই ব্রেলোক্যকে 
বিশুদ্ধ করিতেছিস। এবং অতি নিদারুণ চামুগ্ডাদিরূপে ছুরাস্বাগণের 
রুধির পান করির! থাকিস । মা! তুই নিত্যা, তুই ব্রৈলোক্য পরিবাপ্ত 

করিয়। রহিয়াছিস, আবার ধ্রৈলোক্য তোর হইতে বিভিন্ন কিছু নহে। মা, 
তুই বাক্যরর্পিণী, তুই সর্বৈশবর্ধ্যবতী, ব্রহ্ম! বি্কু, রুদ্রাদি দেবগণ তোরই 
রূপান্তরমাত্র ।॥ অথচ তুই পর্বত হি । সমস্ত দেবগণের বল, শঙ্জি 
এবং চৈতন্তও,তুই, ব্রিষ্থাদি দেবগণ কর্তৃক যে অন্থরগণ নিহত হই- 
য়াছে, তাহার মূল প্রেরয়িত্রী তুই । মাঁমে।! ছুই ঘোর রজঃ তমোগুণান্থি ত। 
আবার বিশুদ্ধ সব্বময়ীও তুই, গুণাতীতাও তুই মা, এই সুন্ম হইতেও 
হম্তরা। ৷ তুইই আভাসরূপী জীবক্মক্পে বিচরণ করিতেছিদ। মা, ভূই 
ক্ষমা, তুইই হিংসা, আবার বলরূপিণীও তুই। তুই সৃষ্টি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, 
তুই দর্পরূপিণী, তুই খঙ্গাহস্ত। আবার সর্ববিষরে উদ্দাসীনা তপস্থিনীও 
তুই। অতএব তুই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিস, আমি তুই ব্যতীত 
কাহার শুরণাপন্ন। হইব ? ইচ্ছ! হয় নিজগুণে এ অধম তনয়কে পরিত্রাণ 
করিবি, ন। হয় ঘোর কুস্তীপাকে নিক্ষিপ্ত করিবি, আমি. কখনও. তোকে 

পরিত্যাগ করিব না। 

যে ব্যক্তি তোর শরণ লইতে পারে, ষেই এ জগতে ধন্ঠ, সেই জগতের 
শরণ্য। মা, তুই ধাহার সহত্রারে প্রকাশিন্তা হইস, তুই ধাহাকে প্রসন্নঃ 
হইস, তাহাকে আর কোন সম্পদ্ বা সম্পদ-দান্ভার উপাসনা করিতে 
হয় না। তাঁহার! আপনা হইতেই তোর সেবকের সেবা করিতে থাকেন। 
রাজ্য তাহার পদ্দানত হয়, প্রতিষ্ঠা তাহার আরাঁধন। করেন, লক্ষ্মী সেখানে: 

স্থির হইয়! থাবেম, প্রত্ম্থ এবং বল সামর্থ্যাদি তাহার অনুগামী হয়। 

অতএব তোঁক্ষে পরিত্যাগ করিয়া! কাহার নিকট যাইব? 
মাগো ! ওম1। তুইতে। সর্বভূতের নিয়ন্ত্ীবূপে সকলের অন্তরে বিচরণ 

করিতেছিস। তুইতো! সমন্তই প্রত্যক্ষ করিতেছিস ! মা, আমি মিথ্যা? 
বলিতেছি না, এই দেখ, আমার অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টি পাত কর, এই 
দেখ, আমার কাঁয়মনোবাঁক্য সমস্তই তোর শ্রীপদে সমর্পিত হইয়াছে। 



১০৪ বেদব্যান। 

আমি সর্বদা তোর শরণাপন্ন । আমার হৃদয়, মন, আত্মা ও দেহাদি তুই 
ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না, আর কিছুই মানে ন। অতএব ইচ্ছ। হইলে 
পরিক্রাণ করিবি, না হয় যাতনা-সমুদ্রের অতল জলে বিক্ষিপ্ত করিবি, 
আমার মন প্রাণ তুই ব্যতীত আর কাহারো নিকট যাইবে ন1। 

মাথ্ো ! তুই প্রসন্তা থাকিলে, তুই মস্তকের উপরে থাকিলে, তাহার 
কিনা হইতে প্রার্ে? অতি নিন্দিত, অতি নিগুন, অতীব 'সত্ববিবর্জিত 
নর পণ্ড হইলেও তোর কৃপাবলে.স িব্বাণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। 
অতএব তোকে পরিত্যাগ করিয়। আমি কাহার নিকট সাই ? 

ষাহাই হউক, আমার পাপমুক্তি আপদমুক্তি করিতে যদি তোর ইচ্ছা 

না হয়, ৩ওবে না করিলি, তাহাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই 1 আমাকে 

ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিয়। যন্বি তোর তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাই করিস। 
ম্নেক্ষ, চণ্ডাল, শোঁগিকাদি হইতে বিষ্টা কনি, বা আমাকে তৃণওচ্ছ 
করিম! যদি তোর আনন্দ হয়, তাহাতে ও সম্মত আছি । তোর যত কষ্ট, 

যত যাতনা! দিতে অভিপ্রায় হয়, তাহাই দিবি, সমস্তই সহ্য করিতে 
পারিব। কিন্ত মা! মাগো ! ওম ! এ'কাতরের, এ অনাথের এ ছুঃখী 

তনয়ের শেষ কথ! যেন মনে থাকে । মা, তোর চরণপান্তে অষ্টাঙ্গ 

লুষ্ঠিত করিয়া! বলৈতেছি, শেষ কথাট। যেন মনে থাকে । আমি আপন 

কুকর্ম বিপাকে কৃমি কীটাদদি যে কোন তির্য্যগ্ যোনিতে প্ররিভ্রমণ করি, 

কিন্বা! কুস্তীপাকে, রৌরব, মহারৌরব প্রভৃতি যে কোন ঝরকাগারে অব- 

স্থিতি করি, দেই খান্সেই যেন তোর প্রতি অবিচলিত, অক্ষীণ ' ভালবাস। 

থাকে, যেন তোর প্রতি অনুরাগ থাকে, তোকে যেন সর্ধদাই মন্ধে সে 

দর্শন করিতে পাই,:এক নিমেষের কোট্যংশের নিমিত্ত ও তোকে বিস্থাত ন! 

হই, ইহাই শেষ প্রার্থনা । মাগো! ওমা! আমি তোকে না দেখিতে 
গাইলে, পৃথিবীর স্বাস্রাজ্যকে পৃতি পুরীষকুপ মনে করি, কুবেনত্ব, ইন্রত্বকে, 
দাসত্ব মনে করি | . এমন কি- ব্রচ্ম লোক, বৈকৃ্ঠ এবং কৈলান ধামকেও 
নরক 'বাতনাময় মনে করি । তোকে ন! দেখিয়া স্থধাপানকে বিষপান 

বিক্সেনো করি । মাগে ! অধিক কি বলিব, তোফে না দেখিলে মুক্তি- 

কেও আমি ঘোরতর বন্ধনবূপে বিধেচন! করি । অতএব তোর. অদর্শনই 

শ সল্প 



পেদবাস। ১০1? 

আমার ঘোরতর যন্ত্রণানল, আর তোমাকে অনুভব করাই আমার আনন্দ- 
ময়ী মুক্তি। তাই বলি মা! আমিমুক্তিত বুঝিনা, ন্বর্গও চাই না, 

নরকে ভীত হই না। তাহাতে যেমন ইচ্ছা থাকে হউক, কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই। কিন্ত মা! যেখানে যাই, সেই খানেই তোর ভাববাস। 
খাকে, জীবের অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিনই তোর প্রতি অচল 
অনুরাগ থাকে ॥ তোকে যেন হৃদয় পটে দর্শন করিতে পাই । ইহাই 

আমার শেষ কথা । মাগো! আমি ভোর আবাহনও জানি না, বিসর্জনও 

জানি না, পুজার বিভ্ভাগাদিও অবগত, নহি, যে তদ্বারা তোর পরিতুষ্টি 
করিব। আমার দেহ, আত্মা, মন, প্রাণ, সমস্ত তোর শ্ীপদে সমর্পণ 

করিয়া শরণ ব্লইলা'ম, এখন তোর যাহ! ইচ্ছ! হয়, তাহাই করিস ।+ + 
শ শ” + এইরূপ. অর্থপ্রকাশক আরও বহুতরু, কথা৷ বার্তা লিখিত 
আছে। বিস্তার ভয়ে তাহা উপেক্ষ। করিয়াছি । 

এইত হইল ছুর্গ। পুজার আদ্যন্তে শাস্তোক্ত মন্ত্রীবলী। এই সকল 
মন্ত্রাদি পাঠ করিয়াই সকলে কুর্থা পুজা করেন। এখন তোমার কিন্ধপ 

* বিবেচৰা হয়। শাম্বকি এই সক্ষল মন্ত্রাদি পাঠ করিয়! এইরূপ প্রণাঁলীতে 
পুতুলের পুজা করিতে, উপদেশ দিয়াছেন, অথবা! আমরা যেরূপ ব্যাথ্য 

করিয়াছি সেইরূপ, মায়েরই আরাঁধন! মনে করিয়াছেন ? 
শিষ্য।_ ঠাকুর! আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনার র্ুপাবলোঁকনে 

আমার হদয়স্থ গাঢ়তর অনুকার বিদুশ্দিত হইল। আমি ভ্রান্ত হইয়! 
আপনাকে নানারপ বিরক্ত করিয়াছি। প্রভ্” আপনি প্রীসক্ম হউন, 

আমাকে আশার্ধাদ করুন। আমি যেন মায়ের এরূপ পূজ। করিতে 
পারি *গুরুদেব ! আমর! যে এই সকল আপত্তি. করি, ভাহাঁতে আম- 
দিগের ঝড় অধিক অপরাধ নাই। আজ কাল যেক্ধপ পুজ। গ্রাণালী 
চলিতেছে, তাহা আপনিই সবিশেষ অবগত. আঁছেন। যাহারা নিজে 
কখনও কিছু না! করিয়া কেবল তাহাই দেখে, তাহাকেই শাসস্ত্রাক্ত প্রক্কত 
পুঁজ! বলিক্ক। মনে করে, তাহারা বোধ হ্য়ু নিশ্চয়ই আমার মত সন্দিহান 
হইরে। সেই জন্যই আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে হয়" অতএব. ক্ষম! 
প্রার্থনা করি। শ্রীশশধর শর্মা ৷ 



কর্তব্য ॥ 

মৎসাাদি শুন্য স্থালীতে বিড়াল লক্ষ প্রদান করিয়া পতহনোনুর হইলে 

মানুষ হেই হেই করে, পাছে হাড়ীটা চুরমার হইলে সাধের মৎস্য ভক্ষণ 
জনিত তৃপ্তির ব্যাঘাত ও শরিরের পুষ্টলাভে বঞ্চিত হয়। শরীরের অপোষণে, 
আত্মার অতর্পণে শরীর ধ্বংস হইতে"পারে । তখন দহাঁভীবে আগ্রবৎ 

আমার আমিটুকু লুপ্ত হইবে, এই পরম অঙ্গলময় ধারণায় 'শরীরে যত, 

মতদ্যার্দি আহার্দ্য যত্ত, স্থালীতে যত্র,আবার স্থালীর জন্ত উননাদিত্ে যত্ব। 

এইরূপ ওতপ্রোতভাবে জগতে সমস্ত বস্থই প্রায় আমাদের যাত্বর ধন 
ও প্রিয়্বন্ধ । কোন বস্ক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়, কোন বন্য পরম্পর। সম্বন্ধে 

প্রিয়। যেবস্থর সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, সেই বস্কতে তত বেশী 

প্রিয়ত্ব ও প্রণয়ত্ব আছে। ফলকথ: আমার আমির জন্য ষমস্ত বস্তই 
আমার প্রিয়, যত্বের ধন, গ্রয়োজনীয় ও অভি ফলপ্রদ। প্পিয়প্রিয়াদির 

সম্যক- মিরূপণ শক্তি ন। থাকাক় অস্পিয়াদদিও প্রিয়াদি বলিয়া! প্রতিভাত 

এবং . প্রিয়াদিও অগপ্রিয়াদির আকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করে । দে 

ভেল কিতে যে পড়ে, সে ভেল.কি ন] ভাঙ্গিলে 'বুৰিতে পারে না। 

বারক্ত্রীর তীব্র পদাঘাতে, শেলমম বাঁক্যবাঁণেও' তাহার পদলেহন 

করি। কেন ?--তাহাতে আমার সুখ হয় বলিয়!। আপনি না 

খাইয়া পুত্রকে উপাদেয় "কস্ব প্রদান করি। কেন!-_পুজের সুখে 

আমার স্থুখ ষম্পাদিত হয় বলিয়।। প্রষত্র সঞ্চিত্র অর্থে পরিবার বর্গের 

জঠর জালা ও লজ্জা নিবারণ করি। কেন ?--তাহাটতে জামার ধীছিক, 

পারত্রিক সুখ সাঁধত হয় বলিয়।॥ এবং তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। 
কেন ?-_তাহা'দের মঙ্গল হইলে আমার মঙ্গল হইবে বলিয়! । গ্রাম্য স্বজাজীর 
উন্নতির চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করি ৷ কেন ?__তাহাঁদের উন্নতির ছায়ার 

আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইতে পারে বলিয়া। অস্ততঃ তাহাদের 

কন্যা পুত্রের বিবাহে এক সাজ দগ্ধোদরের যোড়শোপচারে অর্চনা 
করিতে পারিৰ বলিয়া। এইরূপে ক্রমে অন্তরঙ্গ হইতে বহিরঙ্গের ম্গল 



১বদবাসি। . *৩৭ 

পা রা. পা এ 

ফামন] করিয়া থাকি। যেমন এফটী তুফানে কুলোখিত পীাসুদ্রিক 

তরঙ্গকুল আকুলভাবৈ স্তরে ২ ক্রমশঃ গরস্থত হঈয়া সসীমাবন্থা হইতে 

অসীমাবস্থায় পরিণত হয়, সেইব্ূপ মঙ্গল কামনা সসীমাবস্থা পরিত্যাগ 
করিয়া! অসীমাবস্থায় অভিমুখী হয়। সন্বীর্ণমনার মঙ্গল কামমা অতি 

সঙ্গীর্ণ--আগ্্রীয় কার্য পর্যবসিত বা পরিবারবর্গ পরিবেষ্টিত। উন্নত- 

মনার মঙ্গলকামন] স্বদেশ বিস্তৃত। যিনি সর্দধত্র সমদর্শী, যোগী তাহার 
মঙ্গলকামন। জগৎ ল্লযাপ্ত, অথবা জগত সম্বদ্ধ, সেই ব্রঙ্ছগ পদ পধ্যস্ত 

বিস্তৃত। বস্তুতঃ তাহাদের কখ। আমাদের অনালোচ্য। 

জগতের সমস্ত বস্ত পৃথিবীর কেন্দ্রিয় আকর্ষণে আকুষ্ট। যে বস্তর সমদ্ধ 
বত ঘনিষ্ঠ,তাহার আকর্ষণ তত বলিষ্ঠ 1, শূন্যে ষ্টিখও ধরিয়া রাখিয়াছি। 

পৃথিবীতে পতিত হইতে দিতেছি না। এখানে পৃথিবীর আকধণ শক্তি 

আমার শারীরিক শক্তির নিকট পরান্ত। অস্বাভাবিকে স্বাভাবিক 

ক্রিয়ার লোপ। সেইরূপ নিজের মঙ্গল কামনায় পরিবারবর্গ, সজাতি, 

ব্রগ্রাম এবং স্বদেশ ইত্যাদি আকুষ্ট। যেব্যন্তি যত অস্তরঙ্গ, তাহার 
আকর্ষণ তত সন্নিক্ই , বহিরঙ্গের আকর্ষণ বিপ্রকষ্ট। বৃতুক্ষিতের 
পরিবারবর্গও স্বজাতি ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া আয়ল€ওর দরিদ্র ফণ্ডে 

দাতৃত্ব গ্রাদর্শন অস্বাভাবিক কার্য । এরূপ পরোপকারী আমদ্রোহীর 

মধ্যে গণ্য) কেননা পরিবারাদির মঙ্গলে অচিরে আত্ম মঙ্গল সাধিত 

হইতে পারে, তদভাবে আক্মাবনতির সম্ভাবনা সমধিক বেশী। 

ফলকথ।, জগতে সকলেই আত্মোপকারী। “অমুক বড় পরপোকারণ” 

ইহার অর্থ আদর্শগত প্রতিবিস্ববৎ প্রতিকুলদিকে গ্রতিফলিত। অমুক. 
বড় পরপোঁকারীর অর্থ অমুক বড় চতুরভাবে আ্মোপকারক। সকলেই 

আত্মোপকারের জন্য লালান্িত, কেহ কাহারও উপকার করে না, তাই 
বেদে আছে 

“নটৈ পন্থী পত়াঃ কামায় বর্ততে আত্মনস্ত কামার,» 
পতিগত গ্রাণ। পদ্ধিও পতির ইষ্টসিদ্ধির জন্য কোন কাঁধ্য করেন না। 

আপনার ইই্সিদ্ধিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । যেমন আমিক্সা (ছানা ) 
প্রস্তুত করিতে হইলে লাজিন (ছানার জল) প্রন্তত প্রনঙ্গাধীন সিদ্ধ হয়। 
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(সইপ্ধপ পত্ঠীর আপনার ইষ্পিদ্ধ করিতে হইলে প্রসঙ্গতঃ পতির ইইসিদ্ধ 

করিতে হয়। তাই পরী পতি আর্ত হইলে আর্ত হন, হুষ্ট হইলে হষ্া 

হন, বিদেশ স্থ হইলে মলিনা ও কৃশা হইয়। পড়েন। অবশেষে পতির 
মরণে বিয়োগাসহিষু হইয়া স্বীয় পাতিব্রত্যব্রত প্রতিপালন করেন। 

পরাপকার সাধক আম্মোপকার নিকৃষ্ট --সাঁধুজনের বিগহিতি। পর- 

নিরপেক্ষ আজ্মোপকার মধ্যম । «এবং পরোপকারাধীন আঁত্মপোকার 

উত্কৃষ্ট । পাতঞ্জল দর্শমে আছে । টি 

“মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থথহুঃখ পুণ্যাপুণ্য- 

বিষয়ানাং ভাবন। তগচ্চিত্তপ্রসাদনম্ &* 

গহজে চিত্ত গ্রস্ন ঝরার কয়েকটি উপায় বলিয়া দিতেছেন। পরের 
স্থথ সমৃদ্ধি দেখিয়। মাৎসর্ধ্য পরবশ না হইয়া তাহাতে সহান্গভৃতি করিলে 

চিন্ত প্রসন্ন হয়। পরের ছুঃখ উপস্থিত হইলে হর্ষ প্রকাশ না করিয়! 

দুঃখিত হইলে চিন্ত প্রসাদ হয়। পরে যদ্দি পুণ্যকর্শানুষ্ঠান করে, তাহ! 

হইলে অস্থুয়] পরবশ হইয়! মনের গরমে,তুষানল সন্তাপ অন্থৃতব করিঞ 
ন13 প্রত্যুত যদি নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ কর, তবে তোমার চিত্ত প্রসন্নতা! 

লাভ ফরিবে। আর যদি পরে পাপকার্য্য।অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার 

অনুকরণ করিও না। সেই নিদর্শন প্রদর্শন করিয়। আত্মপক্ষ সমর্থন 

করিও ন19 প্রতু্ত সেই পাপকার্ধ্য উপেক্ষা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইবে 
পিতলে স্বর্ণের গিলটি করিলে উপরটি চাকচিক্যময় স্বর্ণের 'মত দেখায় 

বটে, কিন্ত ভিতরে যে পিতল সেই পিতল। ' পরোপকার কথাটি সেইরূপ 

বান্থাত্যস্তরীণ পদার্থ দ্বয়ে মিশ্রিত । আত্মোপকার পরোপকার দ্বারা 
গিলটি করা। বাহিরে দেখিতে অতি সুন্দর, ভ্রম : প্রদর্শক 

পরোপকার , সেইরঙে রঞ্জিত ভিতরে ঘোর আত্মোপকার। এইবপ 

আত্মোপকার কর্তব্যপ্রিয়ের কর্তব্য । অতএব ভাই, যদ্দি কর্তব্যপ্রিয় 

হও, তবে এইব্নপ আম্মোপকারে সর্বদ। ব্রতী হও। 
তুমি মহাজন ধারণায় ধেঁ মহাপুরুষগণের অবদান অন্থসরণ কর, 

যাহাদের চাকরীকে উৎকর্ষকরী ধারণা কর, যাহাদ্দিগকে সভ্য বলিয়! 

মনে কর, যাহাদের আচার ব্যবহারকে আদরশস্তানীয় মনে কর, 
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নেই. মহ্ণপুরুষপুঙ্গবগণের- প্রতি সাভিনিবেশে দৃষ্টিপাত কর, তাহার! 

কেমন স্বার্থকে পরার্থ রঙে "রঞ্জিত করেন! সেই গিলটির রঙে আজ 

জগত স্তব্ধ ্ 
একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা রাজবংশীয়দিগের আম্মোপকার এবং স্বদেশ 

প্রিয়তা বা* কর্তব্যপ্রিয়তা প্রদর্শন করিতেছি । মনে কর, আমরা 

পয়সায় ২টি দেসেলাঁয়ের বাক্স খরিদ করি। দোকানদার অবশ্ই ছুটার 

স্থানে তিনটা দেসেলায় খরিদ করে । হাউম আওলার অন্ততঃ ২টার স্থানে 

৪টা খরিদ করিতে না পারিলে আর ব্যবসায় চলে না 

এইরূপে ক্রমশঃ সন্ত! হইতে চলিল। অথ মূল ব্যবনায়ী আবিষ্কা- 
রকের অল্ মূর্লেট বিক্রয় করায় তাহার পোষায় না । অধিক মুল্য হইলে 
আমর! থরিদ করিতে পারি না। অথচ সেই ব্যবহারীগণ অগ্নি সাপেক্ষ 

€দেশেলায় ব্যবহারী ভারতবাসীর হুঃখে অতি কাতর। তালর৷ প্রাণ 

নিরপেক্ষে এইরূপ পরোপকার করিয়া থাকেন। অগত্য। মুল ব্যবসায়ী 
লক্ষ মুদ্রায় দেশেলায়ের স্থরতি খেলিলেন। স্রতিতে একজন তাহার 

স্বামী হইল। নেই ১. টাকার স্বানী ৫০০২ পাঁচ শত টাকা লইয়। ভারতের 
উপকারার্থে দেশেলাই বিক্রয় করিলেন। তাহারও বিলক্গণ লাভ হইল, 
সুল ব্যবসাক্মীর ও অক্ষত ভাবে ব্যবসায় চলিতে লাগিল দেশের টাকা 
দেশে থাঁকিল, বিদেশের টাকা দেশে আাসিল। কি চমৎকার কর্তব্য- 
প্রিয়ত! কিন্চমত্কার পরার্থরঙে আত্মোপকার । * 

আমর! ইঙ্গরেজি পড়িতেছি ইঙ্গরেজি নীতির আলোচন। করিতেছি, 
অথচ আমর। ইঙ্গরেজ সদৃশ স্বার্থসাধনে উৎসাহ শৃস্ত কেন? ইহার কারণ 
নহজেই বুবিতে পারা বায়। মনে করুন, অসংস্ষ্টরূপে একস্থানে একদল! 
স্ৃত্তিকাও কিঞ্চিৎ জল আছে। জলের ইচ্ছা, সৃত্তিকাকে জলীয় ভাবে 
পরিণত করে, মৃত্তিকার ইচ্ছা! জলকে পার্থিব ভাবে পরিবর্তিত করে। 
উভয়ের প্রবল দ্বন্দ ; কিস্ত গ্রবলের নিকট দুর্বলের পরাজয় স্বতঃসিদ্ধ। 

সুতরাং ষদ্দি জল প্রবল হয়, তবে মৃত্তিকা জলাধীন*হইয়৷ কর্দম 
হইবে! আর ধদি মৃত্তিকার অংশ বেশী হয়, তবে জলকে শোষিত 
করিয়া পার্থিবাকারে, পরিবর্তন করিবে। এইক্সপ সর্বত্রই গ্রবলের 
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জয় ছুর্বলের পরাজয়। আমাদের হৃদয়ে প্রবল হুদ বিলাস 

প্রিয়তাশক্তি এরং ছুর্ধবল কর্তব্যপ্রিয়তাঁশক্তি আছে। প্রবল বিলাস 

প্রি়তার নিকট দুর্বল কর্তব্যপ্রিয়তা পরাজিত। অনুকরণকাঁলে ছুই 
শক্তির প্রবল দ্বন্দের পর বিলাস প্রিয়তাঁর জয় হয়। তাই আমর! ইংলগ্ডে 
কষকেরও কম্মকারের কাজ শিখিতে গিয়াঁও, হাব ভাব, বিল্লাসে অবিকল 

মাহেব হইয়া বদি । শিখিতে যাই এক, হইয়া পড়ে আর। যতদিন 
কর্তব্যপ্রিয়তা না শিখিতেছি, তত দিন আমাদের অধঃপতন অনিবার্য । 

কর্তব্যপ্রিয়তা আত্মোপকার ইত্যাদি সদ্গুণ শিখিতে সাগর পারে 

তোমার যাইতে হইবে না । দৈনন্দিন ক্রিয়া! কলাপের শিক্ষা শান্ত 
উপদেশোন্ুখ হইয়া! তোমার সহ্বুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার 

শাসনে শাসিত হইলে আর তোমার শিক্ষার জন্ত কাহারণ অপেক্ষা 
করিতে হইবে না। আজকাল তুমি যে লিবারপুলের লবণে তৃণ্তিলাভ 
করিতেছ , গবাস্থি উদ্রসাৎ করিয়া শাস্ত্রের অনাদর পূর্বক অধঃপতিত 
হইতেছ, শ্বজাতি, উন্নতিসাপেক্ষ স্বীয় উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়! নির্ধন 
হইতেছ ; সেই লবণ সম্বন্ধে তোমার বৈদ্যক শাস্ত্র ও ধর্ম শাস্ত্রের কি মত 
একবার পর্যালোচনা! করিয়া দেখা উচিত। লবণের মধ্যে সৈম্ধবই 

সর্বোৎকৃষ্ট । . ৃ 
“সৈন্ধবং লবণং স্থাছু দীপনংপাঁচনং লঘু! 
ক্সিগ্ধং রুচ্যং হিমং বুষং হুক্মনেত্রং ভ্রিদোষজিৎ | 

ভাব প্রকাশ 

একাধারে এত গুথ কোন লবণে নাই । করকচ লবণে ইহা অপেক্ষা 

অল্প গুণ, অথচ অন্তান্য লবণ অপেক্ষ। উতকৃষ্ট, তাই কথিত আছে “লবণে 

নৈন্ধবসামুদ্রে”- লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও সামুদ্র অর্থাৎ করকচ লবণ 

ব্যবহার করিবে, অন্য লবণ ব্যবহার করিবে না। অপিচ সৈন্ধৰ ও 
করকচের গুণ যখন নিশ্চিত, তখন অনিশ্চিত গুণ লিবারপুলের লবণ 

সেবন করিয়। শরীরের, ধঙ্ধের :ও দেশের অবনতি কেন সাধন করি ? 

অপিচ ভাব প্রকাশে শ্বভাবতঃ অহিতকর বস্তর পর্যযায়স্থলে লিখিত 

হইয়াছে । “লবণেঘোৌষধরং তথ।” অর্থাৎ লবণের মধ্যে কেবল “ওঁষর 
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০টি রস সর পন সপ এ তে রটে 

লবণ শ্বভাবতঃ অহিত কর, ক্দাচ ব্যবহার করিবে না, লিবারপুলের লবণ 

“উষর”পদবাচঃ হইতে পারে কেন না' এ লবণ উর অর্থাৎ ক্ষার ভূমি' 

জাঁত। | 
শরীরে ষে বজ্জর অভাক হয়, আহারে সেই অভাব দুর হয়। অতএব' 

শারীর গত লবণাংশের সামঞ্জস্ত সংস্থাপনের জন্য লবণ ব্যবহার একান্ত 

প্রয়াজন। বংশপরম্পরাগত গো-খাদকের শরীরে গবাণু' হুক্মভাবে' 

অবস্থান করে; কেননা দেই গবাণ্” ধাতুরূপে পরিণত হয়) সুতরাং 
গবাস্থি, শোধিত্ত লবণঞ্তাহাদের' উপকারক হইতে পারে, কিন্ত আমাদের" 

যে অপকারক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ,বিশেষতঃ সৈন্ধব লবখের' 

মূল্য অপেক্ষান্কুত বেশী. হওয়ায় সাধারণের অবস্থায় ব্যবহার ক্লেশকর' 

হইতে পারে, কিন্ত করকচের সহিত লিবা'র পুলের লবণের মূল্যের বিশেষ, 
পার্থক্য না থাকায় সকলেই ব্যবহা'র করিতে পারে তথাপি লোকের ষে-কি: 

মতিভ্রম ঘটিয়াছে কেবল চূর্ণ করিবার আলসোও করকচ ব্যবহা'র' করিতে, 

কেহ চায়'নী।. তাই: বলি, শরীর স্ুস্থ করিতে চাও, সরল হৃদয়ে ধর্শ- 
"বলে বন্থীয়'ন্ হইতে চাও আংশিক ভারে দেশের উন্নতি সাধন করিতে 
দেশের উন্নতিতে আত্মোন্নতি সাধন করিতে চাও তবে অখ্রে দেশী 
লবণ বাবহার' কর বারাস্তরে দেশীয় অন্য বস্তর কগ৷ বলিব! 

উপনিষদ | 

অঞ্চুন শ্রমজীবি, কৃষক বালক হইতে উপাধ্যায় কুমার পর্যযগ্ত সকলেই 

একত্র অবস্থানপুর্ববক এক বিষয় শিক্ষা করিয়। থাকে । অনেক স্থলে এক 

বিভিন্ন সঙ্গত্র্মে একে অন্যের প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া, থাকে । এই প্রকারে 

ক্রমশঃ কৃষক বালক বিলাসপ্রিয় হইয়াঁ অকর্মণ্য হয়, আবার তভরবংশজ- 
গণ ও অবস্থার অনুপযোগী বিলাস আবকুঙ্ষা ও নীচত। গ্রহণ করে। 

'যাহা শিক্ষ। করে, তাহ! বিজাতীয়-_বিভিন্ন দেশীয় বিষয়ও বিজাতীয় মুখে 

ভিন্নাকারে শুনিয়। শিক্ষিত, সুতর।ং দেশীয় কাঞ্চনে উপক্ষাও বিদেশীক্ন কাছে 
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আ কাজ্ষ। জগ্বিয়া। দেশে অবজ্ঞা বিদেশে আগ্রহ হয়। পরিণাম ও আত্ম 
বোধ ক্রমে ক্রমে নিমূ'ল হইয়! অন্থুরবৎ আপাত মনোরম বস্ত গতি লাভের 
উপায় নিদ্ধীরণে আয়াস জন্বিক়া থাকে । এরূপ বিষম কলিকালে অক্প 

লোকেরই শান্তর মধ্যাদায় আস্থা থাকিতে পারে। অনাস্থায় তাৎপর্য্য 
গ্রহণ একান্ত অসম্ভব । অন্মদেশীয় শাস্ত্র সমূহে নব্যগণের অগ্রদ্ধার 
এঁ সমস্ত কারণ রহিয়াছে । বিশেষতঃ তাহারা অশিক্ষিত, যাহা শিক্ষা! 

করিয়াছে তাভাও শাস্ত্রশিক্ষার প্রতিকূলভাবে, এইজন্য অনেক বাবু 
অনায়।সে শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছা বিচণ করেন। সুতরাং 

উপনিষদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না । অতএব,-+- 

“বেদ; কৃৎক্নোইধিগন্তব্যঃ সরস্য। দ্বিজন্মন] ॥+_ 

মন্থুর এই বিধি ক্রমশঃ সন্ক,চিত হইয়া বেদৈক দেশ অধ্যয়ন পর্য্যস্ত 
বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে এরূপ অজ্ঞানাবস্থায় কোন 

পদস্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও অনুচিত শো লিগ্পাবশে বেদ সম্পর্কে 

ছুই একটা বলিলে বা লিখিলে আপাততঃ সমাদৃত হয়। বর্তমান সময়ে 

অন্ত:সারের প্রতি লক্ষ্য অতি অর, বাহিরের উজ্জলতায়ই চিত্ত আকৃষ্ট 

হইয়া থাকে । বহিশ্চাকচিক্যময় অন্তঃসার বিহীন উপদেশ হৃদয়ে 

পরিপৌধিত হইয়া! কুসংস্কারের শ্রোত ছুদ্ধঈম বেগে প্রবাহিত 
হইতে থাকে । স্থতরাং প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পরিপন্থী আচারে ম্বতঃ 

রুচি জন্বিয়া যার । অনুসব্িৎসা বৃত্তির প্রভাব অতিশয় নিন্তেজ 

হইতেছে । স্থতরাং পরের উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে মনে 
অণুমাত্রও শঙ্কার উদ্রেক হয় না। এই সমস্ত কুভাব আজকাল বড়ই 
প্রচলিত হইতেছে । অনেকে অনাস্নাসে বিজ্ঞতার ভান করিতে বড়ই 

ব্যগ্র, এজ্ন্ত অজ্ঞাত বিষয়ে ও ছুঃসাঁহসে নির্ভর করিয়! স্বকপোলকল্পিত 

মতদ্বার। বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করেন। শাস্ত্র ও শিষ্টপরম্পরাদ্বার।. আবহমান 

কাঁল হইতে প্রচলিত, শান্ত্রকারগণ সমস্বরে যাহা নির্ণাত করিয়া বলির! 

দিয়াছেন, অধুনা, তাহার রিরুদ্ধেও নব্যমতের বিকাশ হইতেছে, এবং 

নব্যের তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস । | | ্ 
উপনিষদ বেদৈকদেশ। বেদের শিরোভাগ। উহা জ্ঞানকাণ্ড, 
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ব্রঙ্গবিদ্যা, বেদান্ত ও বেদ রহস্য প্রভৃতি উপনিষদেরই নামাস্তর £ ব্যাস, 
জৈমিনি প্রভৃতি যাবতীয় খধষিগণ এ সমস্ত অভিধানে উপনিষদের, 

আখ্যা প্রচার করিয়াছেন। এজন্য মুখ্য উপনিষদ্গুলি বেদভাগ ভইলেও, 
উপনিষদ নামেই সম্যক. পরিচিত। অতএব উপনিষদ, বেদ নহে । ইহ? 
অনভিজ্ঞের মীমাংসা । আবার ষদিও কেহ বেদ বলিতে অভিলাধী হন । তবে 

উহাকে ও পর্ব তন্ত্রকে পৌরুষেয় স্থির করিয়া উপনিষদকে খবিদিগের 
পরিমার্জিত বুদ্ধির ফল বলিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক উপনিষদের 
প্রামাণ্য যে অথণ্ডিত্ব তদ্বিষয়ে আমর! কোন সংশয় করিতে পারি ন|। 

কারণ আর্ধ্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ জন্ত উপনিষদ. ই মুখ্যোপায় শ্থির করিয়া- 

ছেন «“ন বেদৃবিন্বস্থতে তং" এই শ্রুতি বাক্যাংশ উহার নিদর্শন । 
ব্রহ্মকেও ওপনিষদ, পুরুষ বলিয়াছেন,। এ শ্রুত্ির,শেষাংশে “ওপনিষদং 

পুরুষং পৃচ্ছামি'' এইবূপ রহিয়াছে । নব্যগণ বিবেচনা করেন, ইহা অতি 

অসার কথ। বন্ধতঃ তাহার্দের এ বিষয়ে অন্পূর্ণ ভ্রম, তাহারা ইহার 
প্রকৃত রহস্ত বুঝিতে না পারিয়াই এ প্রকার বলিরা থাকেন । প্রকৃত 

“পক্ষে স্নার্যগণ ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহার! সুক্তকণ্ে 
উপনিষদ্কে বিদ্যা বলিয়া উদ. ঘোষিত করিয়াছেন । এই বিদ্যা প্ররুত 

বিদ7া। এই বিদ্যা বিকাশের সহায়তাকারী যে যে বিদ্যা, তাহারাও 

বিদ্যা, ততিন্ন অন্য বিদ্যা একক্প অবিদ্যা আমারে উন্নতি-দায়িকা নহে । 

নব্যগণ অবিদ্যাকেই বিদ্যা জানেন এবং*কায়মনোবাক্যে স্চের। করেন । 

উপনিষদ, ব্রক্মবিদযা, উহার সেবা! দ্বারা অবিদয। বিনষ্ট হইয়! যাঁয়। এই জন্য 

আচার্ধা বলিলেন “উপনিষদ্দিতি বিদ্যোচ্যতে । তচ্ছীলিনাং গর্জন্মজরাদি 

নিশাত তদবসাদনাদা ব্রহ্গণো বোপনিগময়িতৃত্বাৎ উপনিষদ.। নবাস্যাঃ 
পরংশ্রের ইতি। তদর্থত্বাদ গ্রন্থোপুযুপনিষদ.॥ উপনিষদে জ্ঞান লাভ কর! 

জা একরূপ অসাধ্য । বিরক্ত ও আচার্য্যবান্ পুরুষই এই জ্ঞান 
লাভে সমর্থ । তবে বর্ণপরিচয় বোধ সকলের হুইতে পারে। 

ব্রহ্ধচর্য্য ও আচার্য্য সেবার অভাবে একই ওপনিষদ,তত্ব শ্রবণ করিয়। 

» ইন্দ্রের তত্বলভ এবং অস্ুররাজ বিরোটনের দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। 

সর্ধশাস্ত্র্ঞ হইয়াও ডগবান্ নারদকে সনৎকুমারের নিকট পুনংপুনঃ 



১১৪. বেদবাযান । 
স্পা স্পাা পাপা 

্রঙ্মতর্যয পরিপূতমানসে আম্মজ্ঞান লাত্ব করিতে হইয়াছিল / ঘের বিষয় 
শক্ত, ইক্ত্রির দাস, ত্রদ্ধচর্ধয বিরহিত অশুচিময় নবীন দৌধিন বাবু, হঠাৎ, 
উপনিষৎ দেখিয়া আক্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহ বড়ই অসম্ভব কথা ।. 

মানুষ প্রায়ই স্ব স্থ অন্তরের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া! থাকে। অধিকাং- 

শস্থলেই ব্যাহ্যান্ুষ্ঠান আস্তরিক আচারের অন্্মাপক। বাহিরের 

ভাৰ ভঙ্গী দেখিয়। অন্তর চিনিয়৷ লয়। সাধু অসাধু ব্যবহারেইজান। যায়|. 
স্থতরাং বাঙ.নিম্পত্তি দ্বারা 'ও অন্তরেকন অন্তস্তল অন্ধুতৃষ্ঠ হইতে পারে। যে 
ঘোর বিষয় কিউকর, শয়নে, স্বপনে নিয়ত বিষয়ের অনুধ্যান কৃরিয়৷ থাকে। 

তাহার বচন রচনা বিষয় সংশ্লিষ্ট হইবে । আবার বিষয় দাস স্বার্থের ব্যাঘাত 
করিতে কদাপি প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যতক্ষণ স্বার্থ উপস্থিত ততক্ষণ 

কষস্থষ্টে ধান্মিক সুজন্ সাজিয়। পরকে উপদেশ দেওয়া, যাইতে পারে। 

না হয়। সম্পূর্ণ স্বার্থ পর ইন্দ্রিয়ারাম বিলাস বিলোল ব্যক্তি কোন ক্রমেই 
উপনিষদ ব। ওপনিষদ্তত্ব হুদয়ম্ধম করিতে সমর্থ হইতে পারে না। 

তাদৃশ লোক উপনিষদের কথা সমালোচন। করিয়। যাহা স্থির করিবে, 
তাহা! অবশ্যই নৃতন হইবে। বুদ্ধিমান্গুণ কাপ তাহাতে আা: 
স্থাপন করিতে পারে না। তবে যাহার। তদ্দিধণলোকের বিবয় . প্রাবপ্যকে 

মাহাম্ম্ের কারণ স্থির করিয়া৷ তদগুণে বিমুগ্ধ হইয়। পড়েন, তাহারা উহার 

মূল্যবত্ত। হর করিতে প্রয়াপী | বর্তমান সমস্বে স্পষ্টবূপে ইহা! দেখা 
যাইতেছে ষ্ঠ অধিকার বিচার প্রায়ই নাই। গুরু, শিষ্য, পাঠক, বস্তা 

ও শ্রোতা, ইহাদের অধিকাংশই অধিকার অনুসন্ধানে পরাস্থুখ । 

সকলেই সর্ববিষয়ের অধিকার সামর্থ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 

অন্ঞতা অস্বীকাধ্য। সমুচিত সরলতার অভাবেই এইরূপ 'ঘটিয় 
থাকে। যদি কেহ বিষয়ান্তর দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 

থাকেন, তবে অজ্ঞাত বিষয়েও অভিজ্ঞতার ভান করিতে কুম্ঠিত 

বা লজ্জিত হন ন।। নুতরাং সাক্ষর লোকমাত্রেই একরপ সর্বজ্ঞ । 

বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা ব। অন্য কোন দশন, বাহাই হউক ন! 
কেন, উপস্থিতমাত্রে তাহার একট! সমালোচন। করিয়া ন্বাভিমতের 
নির্বস্কাতিশয়ত। প্রকাশ করেন এবং উহার দার্ট সংস্থাপন ও. রক্ষার 



বেদব্যাস। ১১৫ 
চার এস. ০ আত সহি 

জন্য অশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া! অযৌক্তিক্ধ হইলে বচন রচনে 
'বধান্না গ্রচ্গার করেন ৭ ই. একটি অংস্কত বাক্য ঘথা স্বানে গ্থাপন 

্ষরিয়। ব্যাস১ মন্তু, বেদ, বর্শন গ্রভৃন্তি শ্রীমযাণক দ্াম্যেদ্ধার করেন। 

কতিপয় তদনুরূপ লোক তাহার ঘমর্থম জন্য দতত বদ্ধ পগ্িকপ হস, তথন 
মিথ্যা অসংবুদ্ধ প্রলাপ ও সুদ্রিত হইতে থাকে! কেহ ঝ। স্কত্রিত হইলেই 
উহা! বেদবাক্যাধিক জুসঙ্গত ও নিত্য মনে করিব! থাঁকেন। সখন তত্রপ 

অনার লোকও পিপিগৌরবে গুরু 'হুইয়। পড়েন। কতিপয় লোক 

উহার ব্যাখ্যায় কৃতীর্ঘতা জাভ করিয়! থাকেন । উপক্রম উপনংভাক্ক 
বোধ, উপপত্তি বিচার গ্রভৃতিত্ন ক্ষমত। নাই, ক্তরাং উহা মনেও স্থান 
পায় না । অধুন! অধিকাংশ লোককেই এই প্রকার বিজ্ঞ দেখা ধায়, অন্ততঃ 
বেষভূষায় প্রায় সকলেই বিজ্ঞ। যর্দি একট, আন্দোলন কবর যায় তবে 
অচিরেই বিজ্ঞতার আবরণ বিচ্ছিন্ন হইয়া! অস্থি পঞ্জর বাহির করির। 

দেয়। এই জন্য নব্যগণ শাস্ত্র বেতৃত্বের অভিমান করিতে অগ্রদর হইয়াও 
বিচার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনভিলাবী। লব্যগণ পত্রদ্বার চতুরঙ্গ 
ক্রীড়ার্কে বত আদর করেন, সম্মুথ সঙ্গরে উপস্থিত হইতে বড়ই অপ্রত্তত ও 
অসম্মত ও অসমর্থ । কাধিণ বিজ্ঞতার যে আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদিত 

করিয়। ছিলেন, তাহ! তাহার অনয়ন্ত নহে। তাহা হুয় পরমুখে অথবা 

পুস্ত কৈকদেশে । অন্তরব্যবহার শিক্ষা নাই, অথচ তৃণী প্রকাশের 

'্বতাব অর্দছে। এদ্ধপ বিষম কালে যেখানে সেখ্মুনে উপনিষদ, খার্ভা অবণ 
করিতে অভিলাষই অনঙ্গত। আর্ধ্যগণ এনতি সঙ্গতি মুখে বলিম্নাছেন,_ 
«আচার্ধ্যাদেব বিদ্যা বিদিত। সাধিষ্ঠং প্রাপৎথ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"॥ 

সাধক'সাধনা করিয়। দেখিয়াছেন আ'চার্ধ্য ভিন্ন স্থুপথে পরিভ্রমণ করিবার 
আর লাধ্য নাই। ধাহারা আপনাকে আপনি সিদ্ধ মনে, করিয়া সর্বজ্ঞত। 
স্থাপনার্থ অশেব প্রয়াস পাইয়। থাকেন, তাহার! ব্রহ্মনিই শ্রোত্রিয় 

গুরুর প্রক্মোজন মনে করেন না। কারণ শ্বেচ্ছাচারের আশয়ে সাবীনতার 

আশয়ে স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়! আচার্যযাধীন হওয়া অকর্তব্য 

বোধ করেন । | 
উপপুর্ধক সদ.*ধাতু হইতে উপনিষদ শব উৎপন্ন । 'সচ্ছ বিশরণ- 



১১৬ বেদব্যাল ) 

গত্যবসাদনেষু। নদ ধাতুর অর্থ রিশরণ, গতি (প্রাপ্তি ) ও অবসান 1. 
ইহার প্রত্যেক অর্থ সবার উপনিষদ, শব জন্বিত.হইতে পারে। রিশরশ 
শব্দের অর্থ হছিংষন ও বিনাশ। উপনিষদ. পরিচর্যা দ্বারা সংষা্গি. 
বিজ বিনষ্ট -হইহ1 যায়, অবিদ্যার অবসাদ. হয় এবং ব্রন্দপ্রাপ্ডি. ঘটে 
খই উপনিবদ. কোন বেদের অন্তর্গত কোনগুলি শ্রবং রিনা মংখ্) 
স্বক্তিকোপনিবদ্ধে নির্দেশ করিয়াছেন । : “.-. 

“ডতুর্ধিধ। ভূ ঝ মুক্তি সহুপাললয়া। ভবেৎ। 

ইক়্ংকৈবল্যমুক্তিস্ত ফেনোপবয়েন নিদ্ধ্যতি ॥ 
মাও,ক্যমেফমেবালং মুহুক্ষণাং বিুক্তপ্নে । 

তথান্ত পিক্ধং চেৎজ্ঞানং ঘশোপনিষদং পঠ। 

জ্ঞানং লন্ধ।] চেরাঁদেব মামকং- ধায় যাঁস্যসি। 
তথাপি দৃঢ়তা নোচেৎ বিজ্ঞানস্যাজনাক্ত ] 

সবাত্রিংশাখ্যোপানিষদং সমভ্যস্য নিবর্তীক্ক। 

বিদেহুক্বিচ্ছাচেদক্টোতরশতং পঠ ॥* 

সুকিকোপনিষদ্ 

সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য ও সাধুজা এই চতুর্কিধ মুক্তির মধ্যে 
ৈবল্য মুক্তি কেবল মাগু.ক্যোপনিষদ, পরিচর্যার দ্বারা লাভ হইতে 
পারে। যঙ্গি তাহাতেও মুক্তি লাভ ন! হর, তবে গশখাঁনি উপনিধদ্ পাঠ 
করিতে হইবে। ১ ঈশং কেনশ কঠ ও প্রশ্ন € মুও ৬ মাওুক্য ৭ 
তভিত্তিরি ৮ গ্তরের ৯ ছান্দোগ্য ও ১* বৃহদারণ্যক 1 

চি 

: ২ ৪ ৬ ৭... 
পঈশ কেন কঠ প্রশ্ন সু মাওুক্য তিত্তিরিঃ । 

বরের | ছানদোগয বৃহগারণ্যকংতথ। 7: 

মুক্তিকোপনিষদ্ 

ইহাদের মধ্যে কেন € গুলবকার ) ও ছান্দোগ্যোপনিষদ, সামবেদীয়। 
ব্ীভরেক্ষোপনিষদ, খখ্েদের । ঈশও তৃহদারণ্যক শুকুষুর । কঠবলীও 
উতততিরীয়ক কষ যজুর। প্র্নঃ মুড ও মাওক্য অথন্দিবেদীয় 



যেদব্যাসা ১১৭ 

গুধান্ শঙ্করাচার্ধ্য ভাষ্য প্রণয়ন কালে. দশখানি উপনিষদের ভাষ্য 
লিখিক্ধাছেন। পরং যভূরে্দক্ষ কৃষ্ণভাগের শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দের ও 

শাঁর. ভাষ্য প্রাপ্ত হওয়] যায় । শারীরকমূত্রের ভাষা সঙ্গতির . 'উল্লেখে 

কাষাকার.খেতাখতরীয় শ্রুতি বতুস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন ।. এবং তাহার 

উল্লেখে অন্যান্যোপদিযদ্ ও উদ্ধৃত হইয়াছে যাবতীয় বেদান্ত শান্ত 
তিন ভাগে বিতকজ্ঞ |... উপনিষদ প্রস্থান আদিম ভাগ। দ্বিতীয় 

ভাগ শারীরকনুত্রে। শ্রুতি বাঁ ঈশাদি উপনিষদ্ গুলি মুখ্যোঁপনিষদ্। 
গীতাদিধারা স্ন্দররপে ওুপনিষদ্ জ্ঞানের সাহায্য হয় এ অন্ত 
গীতাদদিকে গৌপোগনিষদ্ বলে'। বেদাস্তসাঁরে, ইহাই বলিয়াছেন, 
“বেদাস্তো নাষ ? উপনিষদ্ প্রমাণং তহুপকারীণি শারীরকন্প্াদীনি ৮৮1 

স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ উপনিষদের নাম বেদান্ত এবং তাহার উপকাঁরক বলিয়া 

শারীর স্ত্রাদি ও বেদাস্ত। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গ্ধ নহে যে, 
উপনির্ষদগুলি মূল বেদান্ত এবং উহা! মুখ্য ও গৌণ এই ছুই ভাগে বিভক্ত 

একটু স্থির চিত্তে পর্ধযালোচনা কৃরিলেই স্থির বুঝ! যাঁইবে যে, উল্লিখিত 

লিপি একান্ত সার্থক। ৃ 
দশোপনিষদের প্রাচীনত্ববাদীগণ শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যকে শক্বরাচার্য্যের 

অস্বীকার করিলেও শীরীরক ভাষ্যকালে তাহার উল্লেখ অস্বীকার করিবার 
সাধ্য নাই। ম্থতরাং একাদশ উপনিষদ্ প্রাচীন বলিতে,তাহারা বাধ্য 1 
যুক্তিকোঁপনিদ্ অষ্টোন্তর শতোপনিষদের নাম* নির্দেশ করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে খথেদের দশখানি।* শুরুষজ্ুর ১৯, ক্ষ্তযজুর ৩২, সামবেদের 

১৬, ও. _অখর্ববেদের ৩১। এই এক শত আটখানি। . 

উপনিষদ, বিভিন্ন হইলেও সকলেই সেই উপনিষদ্পুরুষ অদ্বিতীয় 
বরহ্ষকেই উপক্রন্ন উপসংহার প্রসৃতি লিঙ্গ ষট্কের দ্বার অবধারিত করি-. 

'স্বাছেন। এই উপনিষদ্গুলি ভাষ্য ভিন্ন সুধু পাঠ করিলে ' তাৎ- 

প্য্য সম্যক্ অনুভব হয়না। ভাষ্যদ্বারা আচার্যের নিকট পাঠ 
করিতে হয়, সম্পূর্ণরূপে বেদাস্তশান্্ অধ্যয়ন দীর্ঘকাল সাপেক্ষ এবং 

উহা সাম্প্রদারিক আরার্ধ্য সমীপে অধ্যয়ন করা উচিত । অনেকে 
বেদাস্তশান্্র দিম্বাত্র ল্সধ্যয়ন করিয়। ন্যায়শাস্ত্রাহ্থবলে' অধ্যাপন! 



১১৮ বেগবান ॥ 

করাইতেছেন। উহাতে শব্ধার্থ ব্যাধ্যাত ছুই লেও তাতপর্য্য পরিষ্্ব[টিত 
হয় না। অনেকে বেদান্ত দর্শমের চতুংস্কৃত্রী অধ্যকন করিক্কা অধ্যন 
সমাধা করেন। কেছ বা বেদাস্তপার ও পঞ্চদশী পড়িয়াই বেদ্ধাস্তবিৎ 

হন। নব্যগণ আদৌ ন! পড়িয়াই কেঘল ইংরাজী রচনা পড়িয়া 
বেদাস্ত-ভূষণ হইয়া! পড়েন। আজ কাল অনেকেই 'ইংরাজীভাষাঙ্গ 
বেদ বেদান্ত পড়িয়া বৈদিক অভিমানে প্রমত। অন্থকয্ের অনুকলে 

উহাদের অবিকপ্ন জ্ঞান, কাষেই যে কোন শীল হউক, একটা! বখ! 
কহিতে ভয় নাই। কথা কহিতে তাহারই ভর হইবে না, যে সম্পূর্ণূপে 
জান লাভ করিম্বাছে, আর যে কিছুই জানে ন!। মধ্যম 'লোকেরই 
ভয় ও আশঙ্কা । | 

প্যশ্চ মূঢড়তমো। লোকে বশ্চ বুদ্ধেঃ পরংগতঃ। 
উভৌ তৌ স্ুখমেধেতে ক্রিশ্ঠত্যস্তরিতো জনঃ ॥৮ 

| ভারত পুরাণ ইত্যাদি 
আজকাল এই শেষ শ্রেণীর ঝোকই অধিক, স্থতরাৎ তাহাদের যাহ! 

ইচ্ছা তাহাই বলিয়া খাকেন। বিশেষতঃ যাহাঁরা উচ্চ পদারিচ ব্যক্তি 
তাহারা ইচ্ছা মাত্রেই সর্বশীস্ত্র বিশারদ-হইতে পারেন, উপনিষদ আর 

অধিক কি। এইরূপেই দিন দিন শাস্ত্রের বিলোপ হইতেছে! এই 
বেদাস্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপতি লান্ত করিতে হইলে বহুদিন গুরুর নিকটে রীতিমত 
অধ্যয়ন করা আবশ্তক্, তাহা হইলেই এই শাস্ত্রে অধিকঃরিত্ব জন্মে 
নতুবা স্কুল, কালেজে বেদাস্তের জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। 

বিবাহ। 
প্রাচীন কালে বিবাহ স্বন্ধে এই তিনটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 

ছিল, বথা_ 

১। এক বংশ জাত স্রীঞপুকষের বিবাহ হওয়া উচিত কি না? 

২ ফিরাপ কম্যাক্ষে বিবাহ কর! কর্তব্য নছে? 

৩। বিবাহের বয়স। 



বেদব্যাস') ১১ 

৪.| এক বংশজাত, ভ্তরী-পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত কি ন! শ্রী, 
সন্ধে ভগবান্'মন্ত বলিয়াছেন). রর 

| অপি চ-য! মাতুরসগোত্র। চ যা পিতুঃ। 
স। প্রশত্তা দবিজাতীনাং দারকর্্মণি মৈথুনে '॥ 

৩য় অধ্যায় ॥৫1- 

যেক্্রী রায় সপিশা! না হন) অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যস্ত মাতা" 

মহাঁছি বংশ জাত না হয়ও মাতামহের সগোজা নাহয় এবং পিতার" 

সগোত্র। বা! সি! না হয় অর্থাৎ পি শ্বজাদি সম্ততি সম্ভূতা না.হয়ট 
এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্য। জালিবে। ৃ 

বর্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পঙ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন-ফ্ে 

রক্ত সম্বন্ধ বর্ন করিয়া বিবাহ করা *উচিত, কিজ্ঞানের ভূয়সী চর্চা” 
হওয়াতেই ইদানীং এই সকল ব্যবস্থা আবিস্কৃত হইয়াছে । ম্থকুল সন্গিহিত" 
ফোন বংশের কন্যা গ্রহণ কর! কর্তব্য নহে। যেরূপ' কোন কৃষক-এক 

ভূমিতে পুনঃ-পুনঃ একক্সপ শস্য বপন. করিহল সুচারুরূপে শন্তেৎপস্তি। 

হয় না,*সেইরূপ সমকুলোস্তব ব্যক্তিদিগের পরম্পর, পাণিগ্রহণ" হইলে, 
সে কুলে অত্যন্ত দোষ: স্পর্শেণ তছৎপন্ন সন্তান ক্রমে:নিববীর্্য ও অকর্মমণ্য 
হইয়। যায় । - ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। উদ্ভিজ্জ ও. ইতর জীবদিগেক" 
মধ্যেও এই নিয়ম প্রবর্তিত দেখা যাঁয়। সকল, বৃক্ষেরই স্ত্রী: জাতীয় 

পুপ্পের রেণু সেই: বৃক্ষেই স্ত্রীজাতীয় পুণ্পে পতিত না! হইক্সা অন্যান্য 
বৃক্ষের পুণ্পে' পতিত- হইতে, পাঁরে, এই আশায় কতকগুলি প্রাকৃতিক 
নিয়ম অরলম্থিত হইয়াছে । পোঁধিত পপর পক্ষেও এই নিয়মের অন্যথা, 

আচরণখ্থলে.সম্ততি. সম্বন্ধে অত্যন্ত মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে. দেখা যায়। 

বিবাহের এই স্প্রণালীর অভাব বশতঃই অনেক. ইউরোপায় রাজবংশ 

আত্মীয় কন্যার' পাণিগ্রহণ করিয়াই- অকর্মণ্য” জড়বৎ সম্তান'উৎপাদন, 
করিয়াছিলেন । স্পেন্রাজ্যের রাজবংশীয়' অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ীত- 

ভরান্থ কন্যার বিবাহ করিয়া অতিহীন. হইয়াছেন. এবং এই ওরুতর, দোষে: 
'অত্রত্য পোর্বগিশ ধনাঢ্য লোরুদিগের বংশে অন্নেক জড়েরও উৎপত্তি 

হ্ইয়াছিল।. একদা দিখ্িজমী মুদলমান, সআাট্গপের.অধঃপাতের.অন্যতগ, 



১২৯. বোব্যাল.। 

কারণ ইহাকে নির্দেশ বরা, যাইতে পায়ে। - বর্তমান. বমক্বেগ .সুসলমান- 
দিগের বংশে অনেক জড়ের উৎপত্তি হইতেছে। প্রাচীন ভারতীয়. মহ্রষি-. 

গণ ইহার এই অপকারিতা, বহু -পুর্ধেই পরিজ্ঞাত -হইয়াছিলেন, এব 
ডজ্জন্যই ইহার নিষেধক ব্যবস্থাও প্রদান. করিয়! গিয়াছেন । 

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত পাশ্চাত্) ডাক্তার কার্পেন্টার, বডক, হাইস, রিমস, 
এপ্সিমেল,. ফেডিসেউট, প্রভৃতি মহোদ্য়গণ' লিখিয়াছেন ফে! এক, রক্তের 

স্ং্ববে বিবাহ হইলে, তাহাদের সন্তীন সস্ততিগণ প্রাপ্সই নির্বোধ, পাঁগল, 

অসম্পূর্ণ গঠন, বিকৃত স্বভাব, বোবা, অন্ধ, বধির ইত্যাদি অঙ্গ. ও ইন্জিয়: 

'বৈকল্য সম্পন্ন হইয়া থাক্। বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেপ্টার লিখিয়াছেন, 

তিনি একবংহশ বিবাহিত ১৭টী পরিবারের ৯৫টী 'লোকের: মধ্যে 

কাহাকে নির্বোধ, কহোকে পাগন ওকাহাকে. গগুমাল।, রিনা 

দেখিয়াছিতলন |. 

ভার বক সাহেব নিখিযাছেন, ভিনি বজাের এক রক সংশবে; 

বিবাহিত একটি পরিবারে ঈটা সন্তানের মধ্যে, ৮টাকে বধির ও বোবা! 
'হুইতে দেখিয়াছিলেন । | 

এক রক্ষের সংম্ররে বিবাহের আর একটা প্রধান: দো, রী ষে; বংশ 
গত ব্যাধি থাকিলে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ প্রবলরূপে' এঁ ব্যাধির 

ধার আক্রাস্ত হইয়া থাকে । % 
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টানি এই, 

ছু কিরে কন্যাকে বিবাহ করা বর্তর্য নছে ?. খিগনাদ্ মহ 

কলি রাছেন 9 
শাস্তি সমৃদ্ধাি গোত্জাবিধনধান্যতঃ |. 

্রীহন্ধে সসিজাকি কুলানি পরিবর্জয়েৎ,). 
ওয়: অধ্যায়, ॥: ৬.।৮ 

গে মেষ, নিট বল বা 
বিষয়ে এই বক্ষ্যমাখ দশকুলা পরিত্যাঠী করিষে। ॥ | 

* হীনব্রিয়ং নিক্পুরুষং নিচ্ছন্দো। রোমশার্শসহ ॥ 
 ক্ষক্্যাময়ার্যপপ্মারিশ্চিব্িকৃতিকুল[নি ছ 

৪ ক ॥. 0 
জাত কর্মাদি সংস্কার বিহীন, কৌবল কন্যা ন্বাত্র, জনক. যেদাধ্যকননা 

রহিত, সকলেই বহুরোমযুক্ত) অর্শ, রাজযন্!, মন্দাগ্রি অপন্মা; স্থিতি, 
অথবা বিবিধ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই সকল: প্রত্যক্ষ দোষে. দূষিত দশ কুলে 
বিবাহ করিবে. না ॥' এ ॥-৭ ॥ 

*  নোদ্ধহেৎ কপিলধি কন্যাং নাঁধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং-। 
নালোমিকাং'নাতিলোঁমাং ন বাচটাং ন পিঙ্গলাঁং 1 

ভ্রু7৮॥ 

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গল বর্গ, যাহার ছয় অঙ্গুলী প্রভৃতি বহু 
অঙ্গ, কে চিররোগিনী, যাহার: গাত্রে কিছু মাত লৌম না, যাহার গাঞ্রে, 
অতিশয়' লোম) ষে নিষ্ট,রুভা ষিণী, যাকার পি্গলবর্গ নয়ম, এরূপ' পাঞ্জীকে- 
বিবাহ করিবে না'। 
05197050205 006 00076 (90606 2680811. (091 600009 10509955599. 
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সুই €বদব্যাল:। 

আজ কাল" উপরি উক্ত-অতীঘ মুল্যবান উপদেশখ্লির প্রতি প্রায় 
কেই তত-দৃষ্টিপাত করেন না । অনেকেই বোধ' হয়: অবগ্গত আছেন 
যে, আমাদের মধ্যে, যে: সকল' ছুশ্চিকিৎসিত ও গুরুত্বর ব্যাধি সংঘটিত. 
কর) তাছা। প্রান্ই পিতামাতা অথব। পূর্ব পুরুষদিগের, শরীরঃহইতে প্রাপ্ত; 
হইয়া থাকি। কৌলিক- পীড়ার নাম অদেকেই গুনিয়াছেন এবং 
বিজ্ঞ, চিকিৎদকগণ বলিয়া থাকেন-“ইহা আপনার কৌলিক পীড়া) ইহা, 
আরাম: হুওয়ার-সম্ভাবনা নিতাস্ত সামান্য" । এই সকল কৌলিক পীড়া 
কি কারণ বশতঃ'আজকাল আমাদের মধ্যে আসিয়াছে "ও এত “ বাহুল্যরূপে' 

সর্বদা! দেখা! যায় কেন, এই:সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাক্তাঁর রকার্টস, প্রস্ৃতি 
মহোদয়গণ'ষে ষকল তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই এস্থরে উদ্ধৃত; 
করা'হইল.। 

ডাক্তররবার্টস. লিখিয়াছেন. যে, কৌলিক দ্নেহ স্বভাব কোন কোন 
পিতামাতার হওয়াতেই য়ে সন্তানের হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
নিম্ন লিখিত ব্যাধি. পিতামাতার দাডিন উদানের দানার 

সভাধনা যথা) 

১। কোন কোন দৈহিক পীড়া বা রক্ষ পীড়া যথা, যল্া কর্কট রোগ! 
এবং উপদ্দংশ। 

২।. আ্নাযুমণ্ডলের পীড়া--যথা, 'সন্ন্যাস, কোরিয়া, উত্ভাদ, মদ্বতঙ্ক) 

সাযুহূল, যৃগী, পক্ষাঘাত । | 

৩.) ভৌতিক. পীড়া, যথা--ভ্ভোতিক অজ বৈকল্য, ও ইন্জিয়ের 
অভাব, অন্ধতা, বধিরত! ইত্যাদি । 

৪. অকালে-স্থায়বিক ব! সার্বাঙ্গিক অপকর্ষ,কোন যন্ত্রের মেদপিক 
ষ্টতা, ত্বকের স্থিতি স্ছাপরের হাঁস, অকালে কেশের শ্ততাৰ'। উঠিয়া, 
বাওয়া। দস্ত পতন, ও নিম্েজকতাঁর অন্যান্য লক্ষণ ৷ 

৫। কোন কোন চর্ম রোগ যথাঃ-_কুষ্ঠ ও মোর। এসিন । 

.৬। শ্বাস কাশ্ি। .. এ 
৭.। ক্ষুদ্রশীলা, কন্কর ব1 গ্রেডেন। 

৮) হৃছুমূত্র। 



এবেদব্যাস 1 ১২৩ 

৯। অঅর্শ॥ 

ংশ পরম্পর! থে এক পীড়া হয় এমত নহে। ্ারুমগ্লের পীড়া 
এইন্ধপ ঘটন। অধিক। কোন কোন বংশে সন্ধ্যা ও কোন বংশে 
উন্মাদ প্রকাশ পায়। পিতামাতার কুশ্ছভাব কেতুও সন্তানের নান! 
পীড়া জন্মিতে পারে,-সষথা অতিরিক্ত মদ্যপাক়ির সম্তানের ন্ায়বিক পাড়! 
হয়। কখন কখন পিতামাতার উপদংশ পীড়া থাকিলে সন্তান কেবল 
চর্ধল ও ক্ষীণ হয়। জন্ম গ্রহণের কোন সময়ে আপন! হইতে অথবা 
সামান্য কারণে কৌলিক পীড়া প্রকাশ পায়। কখন কখন ছুই 
এক (পুরুষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বা শ্ততুর্থ পুরুষে পীড়৷ প্রকাশ 

পাঁয়। টু 

বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম্ বঙ্ধেন, পিতাম'তার অন্যান্ত দোঁষ ও 
সন্তানে বর্ডে। কোন কোন পরিবারের মধ্যে সকলেই সদ্গুণাদ্বিত 
এবং দয়ালু লোক দেখ! যায়। আর কোন কোন পরিবারের মধ্যে 

পুরুষান্ুক্রমে ষকলেই অতি নিষ্টর ও ভরাত্মা। হইয়। থাকে যখা/_-রোম 
রাজ্য ক্লডিয়াই । কোন কোন "পিতামাতার দেহের অঙ্গবৈকণ্য যথা, 
পৈতৃক ছয় অঙ্গুলী বিশিষ্ট হস্ত পদ সন্তানে প্রাপ্ত হয়। | 

ডাক্তার কার্পেশ্বার লিখিয়াছেন । তিনি ৩৫৯ জন নির্মোধ দেখিয়া- 

ছিলেন। তাহাদের বুদ্ধি হীনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন 

যে, ৯৯জজন নির্ববোধের পিত! মাত! মাতাল ছিল । ন্ৃতরাং বুঝিতে হইবে 
যে ৯৯ জন নির্বোধের 'দকলেরই যখন পিত। মাতা মাতাল ছিল, 

তখন পিতামাতার দোষেই এই ৯৯ জন নির্বোধ হইয়াছে। 
তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে,  কএক জন ব্যতীত অবশিষ্ট অধি- 

কাংশের পিতা মাতা যন্যনাধিক পরিমাণ মাতাল অথবা অগরিনিভাচারী 

ছিলেন ।” * 

_ * বিজ্ঞানবিৎগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, মনুয্যের “সর্বপ্রকার যতেই 
ক্ষতিকারক-পদার্থ আছে। অপ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল 

_ নিশ্বাস, ঘর্্, মল, মুত্র দ্বারা বহির্গিত হইয়া যাক্স। মনুষ্য শরীরের রস 



১২৪ ৃ বেদব্যাপ ). 

ডাক্ষইন্মন্থব্য জাতির উৎপত্তি মী পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে, মনুষ্য 
ঘোটক, মেষ, কুকুর, প্রসৃতি পণ্ডর সম্তানোৎপাদন পক্ষে পিতানাতার 
দোষণণ বিলক্ষণ লক্ষ্য, করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষের বিঝুঁহের সময 

স্বীর শারীরিক ও মানসিক দোষগুণের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য রাখেন 
না। মন্ুষ্গণ এরূপ পরম্পর স্ত্রী পুরুষ উভয়ে শারীরিক.ও মানসিক 
দোহ্গুণের বিষয় বিশেষ রূপে বিচার করিয়া! পাণিগ্রহণ করিলে বলিষ্ঠ ও 
বুদ্ধিমান্ সম্তান লাভ করিতে পারেন । স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে যদি 

এক জনের শারীরিক বা মানসিক অপটুত। প্রকাশ “পায়, বে কখনই 
পরস্পরের পরিণয় স্থত্রে আবদ্ধ হওয়া! কর্তব্য নহে” । | 

আমাদের প্রাচীন আর্ধ্যগণ শত সহত্র বৎসর বহুতর গন্ভববণা করিয়া 

রক্তাদ্দি ও মল মুত্রের বিশেষ দোষ জন্মে ॥ মন্ুষ্গ স্ুুশ্রুত বলেন যে, 
কোন কোন মনুষ্যের মূলে, অর্থাৎ শুক্র শোণিতেয় সংযোগ কালে এমন 
বিশেষ কোন দোষ ঘটনা! হইতে পারে যে, তাহার প্রভাবে মানুষের 
"মরণ শরীরের বিষাক্তত। থাকিয়া যাঁক্স। ম্যেদ, ক্রেদ, তাপ, নিশ্বাস, . 
জুম্ভন; নেত্রতেজ, ইত্যাদি শরীরের/ক্ষতিকাঁরক পদার্থ থাকিলে, অন্তের 
শরীর লইয়! ক্রীড়া কর! বিশেষ সাবধাণের কার্য । আমর! যে নারীদেহ 
লইয়৷ সর্বদ! ক্রীড়া করি, তাহাতে" আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। 
স্বামী, নিজের দৌষেও পীড়িত ও মরিতে পারে, স্ত্রীর দোষেও মরিতে 
পারে। এমন দেখা গিয়াছে -সনেক যুবক পুর্বে ভাল ছিল, পরে দোষ 
বহুল নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়! গিয়াছেন। না হয় রুগ্ন শ্বভাব,*মতিচ্ছন্ন 
বিবর্ণ হুইক্স়াছেন। আবার ইহাও দেখা। গিয়াছে যে, পুর্বে রুগ্ন হইলে, 
বিবাহের পরে তাঙার শরীর সুস্থ হইয়াছে । আমাদের পরিচিত 
একট ভদ্রলোকের স্ত্রী বধিরা ছিলেন । বিবাহের ৫1৬ বৎসর পরে+সেই 
ভদ্রলোকটাও বধির হইয়াছিলেন। নেত্র-তেজও প্রাণনাশক আছে, 
ইহা আশীবিষ আর দৃষ্টিবিষ তীর্য্যক যোনিদের মধ্যে দেখা যায়। 
দৃষ্টিবিষ জীবের নেত্রতেজ অসহনীয় । ইহার দ্বারা ভয়, কম্প, জড়তা 
প্রভৃতি সমস্তই, হয়। প্রাচীন আর্ধ্যজ্যোতির্বিদ্গণ এই ।সকল গুরুতর 
নানা কারণেই স্ত্রীপুরুষগণ ইত্যাদি দেখিয়া বিবাহ দিতে পরামর্শ 
দিতেন । আমরা! কিন্ত এই দকলকে “কুসংস্কার” বলিয়া উপেক্ষা করি;কিস্ত 
পট সকল প্রণালীর মধ্যে অতি গুরুতর বৈজ্ঞানিক যুক্তি 

যাছে। 
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যে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ ও সমাজে প্রচলন করিয়! 

গিয়াছিলেন। আমরা পাশ্টাত্য অপ্ুর্ণ বিজ্ঞান পাঠ করিয়া, পাশ্চাত্য- 
দ্দিগকে আদর্শ করিক্সা, সেই সকল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাকে “কুসংস্কার” 
শবে ব্যাখ্যা করিতেছি। এক দেশের. লোক কি কারণে পুত্র কন্যা! 
উৎকৃষ্ট হয়,্পতা মাত কি কি নিয়মে থাকিলে, সন্তান দীর্ঘজীবী, বলিষ্ট, 
ধার্থিকও দয়াদিগুণযুক্ত হয়, তাহার “কারণ উদ্ভাবনের জন্য শত সৃহ্র 
চেষ্টা করিতেছেন ।* আর এ হতভাগ্য দেশের শত শত হিদ্দু নম্তান 
সেই সকল উৎকষ্ নিয়ম অবগত ও পুরুষাঙ্গক্রমে প্রতিপালন হরির! 
আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পতিত হইয়া, সেই সকণ ব্যবস্থাগুলিও 

উপেক্ষা করিতেছেন । ০ 
ভগবান্ মন্গুর উপরি উক্ত ব্যবহার প্রত্যেকটির যুক্তি, এ পর্য্যস্ত "বাহ! 

আমর] সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা নিয়ে লিপিবন্ধ করিলাম । 
১। জাত কন্মাদি সংস্কার বিহীন, বেদ অধ্যয়ন রহিত। এই সম্বন্ধে 

অধিক বল1। নিশুয়োজন, যে ঝশে সন্তানাদির উপযুক্ত সংস্কার হয় না, 

যে বংশে কোন সৎকার্ধ্য নাই, যে রংশে বিদ্যার চ্চা নাই, সেই বংশের 
সন্তানাদি বিদ্যান্, সচ্চরিত্র, ধার্মিক হওয়া! নিতান্তই অসম্ভব । 

২। কেবল কন্তা মাত্র জনক। এই সম্বন্ধে পাশ্যাত্য বিজ্ঞানে 
বিশেষ কোন যুক্তি নাই। তবে আমরা সরাচরই দেখিতে পাইব খাহার 
কেবলই কন্যা সন্তান হয়, তাহার কন্যাকে বিধীহ করিলে দেই ভ্রীর 
গভেকন্যা সন্তানই অধিক হইয়া থাকে। যদিও পুত্র কন্য! হওয়ার, 

স্বতন্ত্র ক্কারণ আছে, তত্রাপি যে বংশে কেবলই;কন্য। হয়, সেই'ধংশে বিবাহ 
কর! কর্তব্য নহে। 

৩। সকলেই বহুরোগবুঞ্ড। কোন কোন দৈহিক হছর্বলতার সহিত 
কেশের অতিরিক্ত বর্ধন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে মাও ক্ষয়কাশ 

কোগীদের মত্তকের কেশ অতি বৃহৎ ও পক্ষ স্থল হয়। থে স্থলে বংশের 
সকলেই বহুরোগধুক্ত হয়, তথায় কোন দৈহিক পীড়া থাকা সম্ভব । . 

ক্রমশঃ । 

গত 



'হিন্দুদিশ্বের আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতী1॥ 

- দ্বিতীয় অধ্যায় । 

হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদন করিতে হইলে, সর্বাগ্রে 

'হিচ্ছু ধর্শের শ্রেষ্ঠভাও বিজাতীয়দিগের প্রদত্ত আরোপিত দোষ হইতে 
বিমুক্তির উপায় প্রতিপাদন কর! আবশ্ক । যেহেতু হিন্দুর আচার ব্যবহার 

সকলের অভ্যন্তরেই হিন্দু ধর্ম গ্রথিত রহিয়াছে। হি'দুদিগের ধর্ান্থগত 

আচার ব্যবহার 'বলিয্লাই এই,ধর্শে বা! ধশ্মা্ছগত আচার ব্যবহারে স্বেচ্ছা- 
চাঁরিত। প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। যে ধর্মে ধর্মের সহিত 

আঁচাঁর ব্যবহারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ "বন্ধন নাই, সেই ধর্ম, স্বেচ্ছাচার 

পরিপূর্ণ বলিয়াই লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম ধর্ম্ান্থগত নিয়ম সকল 
আঁচার ব্যবহারে দৃঢ় বন্ধ থাকাতে অন্যাপিও যথেচ্ছব্যবহার প্রচার 

হইতে পারে নাই । 
: হিন্দু ধর্মের ভিত্তি এমন দৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হুইয়্াছে যে, সহঞ্দ যুগ 

অতীত হইলেও কোটিশঃ বন্মীক কীটের 'দংশমেও ভগ্ন বা পক্কিল হইতে 

পারিবে না, বরং কীটের দস্তই ভগ্ন হইয়া! যাইবে, কিংবা পক্ষদ্ধয় জন্মিলে 
দ্বংশনে বিরত হইয়া, স্বপ্নংই বিনষ্ট হইবে। 

(হি ধর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রতিগাদন ও অমূলক দোষ সকল..নিবারণ 
করার প্রবন্ধে পণ্ডিত বর শ্রীধুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্থু প্রণীত 

“হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠভা?? পুস্তক হইতে কতিপয় বিষয় প্রদর্শিত হইল।) 
হিন্দু ধর্ম, গ্রচলিত বিজীতীয় ধর্ম সমূক হইতে কোন কোন ঘিষয়ে 
শ্রেষ্ঠত। লাভ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । . 

১ম। “হিন্দুধর্মের নাম কোনও ব্যক্তি বিশেষের নামমূলক 

নহে” হিন্দুধর্ম বলিলে অপৌরুষেয় . বৈদিক ধর্ম বলিয়াই সহৃদয়ের 

হৃদয়ে উদয় হইয়া,থাকে। হিন্দুধর্ম ভিন্ন যে কোন ধর্মের নাম উল্লেখ 

করিবে, তাঁহাতেই ধর্ম গ্রচারক তত্তদ্যক্তির বিস্পষ্ট নাম মিশ্রিত ধর্মের 
পরিচয় পাইবে । বখ! বৌদ্ধ ধর্শ, খৃষ্টীয় ধর্ম, এবং নহ্ম্মদীয় ধর্পা, বুদ্ধ ও 
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থৃষ্ট-এবংমহন্মদের' নামে' এই সফল ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে; এইরূপে 
অন্যান্ন ধন, বিষয় ও জানিবেন। কিস্ত-হিন্দ ধর্ম, এইরূপ কোন ব্যক্তি 

রিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহার দ্বারা হিন্দু ধর্মের উদারতা ও 
ও প্রশস্ততা! বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে । 

ধর্ম সূনাতন (নিত্য) পদার্থ, তাহার: নাম কোনও ব্যক্তির নাঁম-. 
দ্বারা অস্কিত হইতে পারে না এবং কোনও. ব্যক্তির নাম মিশ্রিত হওয়, 

উচিত নহে। এই নিমিত্তই হিন্দুরী স্বীয় ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া 
থাকেন এবং পরম গীবিত্র বোধ করেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম, 

মিশ্রিত ধর্মকে কত্রিম-বলিয়া মনে করেন ।. 

২য় কিজ্দু ধর্মে পর ব্রহ্গের স্ূর্ণাবতার হ্ীকার. করে না।: 
হিন্দুধর্ণে ব্রহ্ম!, বিধু, শিব প্রভৃতি বহুদেবতার  বন্ছবিধ অবতারের বিষয় 

বর্ণিত আছে, কিস্ত'তাহাতে এমন কোনও স্থানে বর্ণনা নাই যে, অনাদি 
অমস্ত' নির্বিকার পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে কোনও মানবীর গর্ভে জম্ম গ্রহণ, 

করিয়াছেন। ফেস্ছলে মাঁনবীগর্ভে ঈশ্বরের জন্মের কথা বর্ণিত রহিয়াছে,.. 
সেইস্মুলেই ভঙ্গীক্রমে ঈশ্বরের'অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যগা1__ 

“তত্রাংশে-নাবতীর্স্য বিষ্ঞোবীর্ধ্যানি শংস নঃ।” 
শ্রীমভভাগবত-। ১ম ক্বন্ধ ৷ ১:আং:. ... 

অংশ দ্বার! ৮ বীর্ধ্য রি )১ আমাদের. নিকট. বলুনন।.।; 

অপিচ ॥০. : 

“সংদ্থাঁপনায় ধর্মন্ত প্রশমায়েতরন্ত চ1. 

০ তগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ 1১”: 

বর ভ্রীমন্তাগবত |" ১০ম স্বন্ধ; রাস-্পঞ্চম-।: 

টা সংশস্থাপনার্থে এবং অধার্শিকদিগের' বিনাশার্থে, ভগবান্ (ষড়ে- 

ব্য পূর্ণ) জগদীশ্বর অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন ।. অপরঞ্ণ: 
- প্রামাদয়ে! হরেরংশাঃ কৃধ্তস্ত:তগবান্-স্থয়ং ।+” 

রাম প্রতৃক্তি বিস্থুর-অংশাবতী্ঘ, শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান ফটড্র্ষয রা | 
(সঙ্গ্র; এর্র্য্য, শবীর্ম্;, যশঃ, -প্রী,ক্ঞান) বৈরাগ্য, এই ফড়েম্বধ্য ). 
(শ্বয়ংপদঘ্বারা তত্তন্দেবতার উপায়িকেরা . মাএ পূর্ণ বলিয়া জান করেন.। ) 



২২৮, | ৫বদর্যাফ। 

কিন্ত, উপনিষৎ পীৃতিতে, 'পরত্রন্মের জর! ও মরণাক্গি মুক্তকঠে অস্বীকার 

করিয়াছেন। ষথা “মন জারতে ব্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। ন্বায়ং কুতশ্চিন্নবতৃব 
কশ্চিৎ।%.. উপনিবৎ। 

পরর্রন্গ জন্ম গ্রহণ করেন না ও যরেখও না। €এই মতে বঙ্ের 
মেড়ীন্নথভে “জন্ম হয় এবং ক্রশে লৌহ্গজালে বিদ্ধ হইয়া লীলা সংবরণের 
কথাও নাঁইি)-এবং পর ব্রক্ম এই সকল দৃষ্ঠ বন্তর হধ্যে তিনি কোন 
যদ্থাই নহেন কোন বন্তও ভয়েন+াই। অপিচ ূ 

“বন জার়তৈ ন জিতে বা কদাস্টিযায়ং ভূত্বা ভবিতা কান তৃয়ঃ। 
অজোনিত্যঃ শখ্খতোয়ং পুরাণোঁম হন্যতে হনাক্জানে শরীরে | 

২, অহাভারতীয় ভগবাগীতা, ॥. ২ অং 

পরমাত্মা( পরত্রহ্ধ )* যে হেতু "অজ বটেন। অত্রএব জর! গ্রহণ 

করেন না এবং ফে হেতুক-তিনি নিত্য, এই নিমিক্তে মরেণও না । কোনও 
কালে তিনি জরা গ্রহণানস্তর পুনর্বার আর জন্সিক্কেনও না, তিমি সনাতন' 

ও পুরাণ পুরুষ, শরীর বিনষ্ট হইলেও. তিনি ( পরহ্াত্মা) বিনষ্ট কইবেন না । 
এই অভিগ্রান়্ সমস্ত হিন্দুধর্ম পুস্তকে অক্ষিত রতিয়াছে। শাস্ত্রে স্থল 

বিশেষে প্রথমার্ধিকারীর ঈশ্বর পথে প্রবর্তনার্থে কোন দেবতা কিংবা 

দেবাবভারকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিক্স। বর্ণিত রহিয়াছে । কিন্ত হিন্দু ধর্শের 

কোন স্থলে. ও এমন উল্লেখ নাই যে নিরাকার নির্বিকার পরক্রহ্ম মহ্ুয্য- 
গর্ভে অক্ম গ্রহণ করিয়াছেন । সাকারবাদির! ঈশ্বরের তেজোনুয় সুর্তি, 
্বীকার' করেন। 

ওয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানবগণ কোন, টি রিনি ( পেগ- 
স্বরদিগকে ) শ্বীকোয় রুরেন স। থুষ্টীনেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার, 
শেষে ্রভুঞড পকসিজাতা ঘি হবার! তুমি আমাকে পরিভ্রা কর” এইরূপ' 
বলিয়। থাকেন । হিন্দু ধর্মাবলম্বী মাঘবগণ সেইরূপ বলেন না । . 

নবি, ম্র্থাৎ গেগম্বকে বিশ্বাস শেমীয় (১). ধর্মাবলখিদিগের মধ্যে, 

(১) এসকল ধর্ম শেষ বংশোতব জাতিয় মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে । 
এই নিমিত্তে সেই ধর্মকে শেমীয় বল। -হইল.। কি? ও আরবেরা! 
এঁ বংশোদ্বৰব জাতি।.. এ 



বেদব্যালী। ১২৯ 
ঠি 

গ্রচলিত আছে: এই শেমীয়: ধার্দিকগণ রহ). খুষ্টার্ ও মুসলমান, 
গ্রভৃতি সন্শ্রদায়ে পরিণত। পেক়গস্বরে বিশ্বাস এ সকল ইননোলান 
লক্ষণ ॥ 

যেকোন একটী: বিশেষ: ব্যক্তি (সঙ্জান্ত রাঁজাদিগের' যাকের 
্যা্স)'আমাদিগঞে ঈশ্বরের নিকট, লইয়£- যাইতে সক্ষম! বটেন, তিনিই 
ইশ্বরের৷ নিকট যাইবার; একমাত্র শখ শদশক, এইরূপ টির 
পয়গম্বর বলে।: 

এইরূপ: বাক্তিকে* ঈশ্বরও উপাসক এই দুয়ের রা বিগ 
ঈশ্বরের উপাপলার, পদ্ধতি হিস্ৃদিগের মধ্যে. গ্রুলিত নাই'। : 

ছিন্দুগণ জীব্ভুক্ত, শুক, নারদ ও প্রহমাদ গ্রস্থৃতিকেও ঈশ্বর' 
উপাসনাতে স্মরণ. ৰা. ঈশ্বর প্রাপণের* সহান্ন বপ্ধিয়া' কদাপিও মন্গে 
করেন ন|। কেবল সছুপদেশক. বলিয়। মহিদিগকে বলেন'। 

মুসলমাদিগের ধর্মপুস্তকে (কোরাঁণে ) এক ঈশ্বরের উপাপনাঁ 
করিৰার উপদেশ আঁছে। কিন্তু তীহারাঁ বলেন, ঈশ্বরের উপাসনার 
সচ্ষে সন্ধে মহশ্দের অনুগ্রহ ধ্যতীত- ঈশ্বর তাহাকে: মুক্তি দিতে, 
পারিবেন ন॥ (এইকপ যুক্তি পত্র ঈশ্বরের মহশ্মদের নিকট: স্বর্ণাক্ষারো। 
অঙ্থিত রহিয়াঁছে। যুক্তিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বিচার করুন $.), 
স্ত্যুর পরে শেষ বিচারের শুননির দ্লিন. মহম্মদ; তীহার  অমান্যকারী; 
আ'দামীকে যেই আমি ইহাকে, € যত ক্ষেন:ঈশ্বরপরাক়ণ না হউক) এই 
পাপাম্বাকে চিনি না, অমচিই ঈশ্বর তাহাকেঅনস্তকালের নিমিত্তে. 
নিরয়ে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

.. খু্টমিদিগের মধ্যেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাখদা.করিলে মুক্তি. 
শাত করিতে ক্ষ হইবেন ন]। সঙ্গে সঙ্গে িগুধূষ্টের উপাসনার আবশয-. 

“কতা । যদি কেহ বলেন «আমি নিরবয়র ঈশ্বরের সমুদস্স আজ্ঞা, 
প্রতিপালন করিয়াছি, কেন :আমার উদ্ধার হইবে মা.?” থ্ষ্টান- 
দিগের মত্রে তাঁহার তবে মুক্তি হইরে ন্! হইবে. না! হইবে নী! 
বপরণ তিনি থৃষ্ঠীানের উপাসনা! করেন নাই। খৃষ্টের উপাসনা; 
ব্যতীত কেবল ঈশ্বর যুক্তি দান কর্ধিতে শক্ত নহেন।: (মুদ্ধিদান? 



৩৩৯ (বদব্যান”॥ ৃ্ 

করা এক: জন বার পি কি একে বনে পরান 

হিনদুধর্ শান্রারেরা; কেবল: জনকেই কি কারণ বলিয়া 
মিণর করিয়া গিয়াছেনা।। বরবাবারিক আছে-এবিষয়ে' সকলেরই. 

রর 

, ৮ এটি বিজ সাক্ষেপে: প্রমাণ প্রদর্শিত: হইতেছে যথা! পবা ্রাহ্ী: 
্ পা নাচ প্রা বহুত হি্া্যাজকালেপি র্বনির্বাণ' 

সুহতি।॥৮ | 
টিসি ।'২ অং। ৭ 

হে-পার্থ'! ুর্বফততনবগে ৫ তোমার নিকটে ব্রহ্ম 'বিষয়ক অনুষ্ঠান 
বা ই এইংব্রহ্ষ বিষস্বক-অনুষ্ঠান করিলে কোন ব্যক্তিই আর মৌহিত: 

হ্য়'না।, মরণ সময়েও (বালক কালাবধি অনুষ্ঠান করিলে, নির্বাণ 

মুক্তিৎ হইবেই-) এই: ব্রন্ধজ্ঞানানুষ্ঠানে স্থিশ্ত- হইলে ব্রন্ধে লীবনথার, 
এঁকাত্মর নির্বাণ মুক্তিলাভ কন্গিবে'। | 

পুণ্যক্ষেত্র কাশী ময়ণ প্রভৃতিতেও শিব স্ুমুযূ্রি কর্ণে পরব্রক্গৌর উপ- 
দেখপ্রদান করিয়া জীবকে নির্বাণ মুক্তি প্রদশন করেন। 'যথা “কর্ণে তথ্য 
পরমংব্রক্-দদামি.'মামকং গদং+ কাশীখণ্ড 

কে সেই পরক্রন্মোপদেশ করিয়া নির্বাণ পদ” প্রদ্ন” করিঘ।, 
ইত্যাদি। সুতরাং হিন্দুধর্শে মুক্তি লাভের: নিমিতে' কৌন, মধ্যবর্তী" 

: উগাসনায় আরশ্্যক করে-ন।। | 
৪র্ঘ। হিন্দুধর্ অন্যান্য ধর্শমীপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার: অন্যতম" কারণ 

এই; ইহাতে, পরয়নেখবরকে হদয়স্থ জানিক্না উপাসন! করার, ৬পদেশ' 
রহিয়াছে। ষখ। ““ঈশ্বরঃ সর্রতূতানাং হন্দেশেহর্জুন!. ভিষ্ঠতি' 

| -  ভগবাদগীতা ৷ ১৮ অং"। ৬১. 

:€হ অর্জন !: ঈশ্বর .সঘুদয়? সিরানাল্িরি বিাজমান তি ॥ 
'পিচ।... 8 8 | 

১ রিটন নিরিবিলি ্ 

. :" সুক্াত্বাত্তদবিজেয়ং দুরস্থঞ্চাত্তিকেচ ত$1% গীতা 



| প্রাণীদিগের (সর্কন্থৃতের ) বাহ্য ও. বত স্টল অচল, 

'পরব্রদ্ধ বিরাজ করিতেছেন । *নু্ত্ব. নিবন্ধন তিনি রবে বাদি 

তিনি '্দুরস্থ ও নিকটস্থ বটেন। 

দর্দিবি ভূমৌ তথাফাশে বহিরস্তশ্চ যোবিভু |. ... 
| রি, হোগবাসিই।! ৃ 
্র্গে ভূমিতে এবং আকাশে ও, বহির্ভাগেও অভ্যন্তরে যেনিডূং 

€পরব্রন্) বিরাজ করিতেছেন, ইত্যাদি কি বাইবেল; কি. কোরাণি, 
কি আর কোন প্রকার ধর্ম্মশান্ত্, কোথাও এরূপ উপদেশ পাঁওয়। যায় ন1।. 

এইটী হিন্দুধর্মের বিশেষ গৌরবের স্থল । ঈশ্বরকে হৃদয়স্থরূপে পরিজ্ঞাত 
হইলে ঈশ্বরকে ধেমন নিকটস্থ বলিয়! দেখা! যায়, তেমন আর অন্য 
প্রকারে দেখ! যাওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

৫ম। হিন্দুধর্ম, অন্যান্য ধর্ এ প্রধান হওয়া £ অন্য কারণ এই 
ষে, ইহাতে যোগশান্ত্রের বিশেষ যোগ রহিয়াছে । যোগশান্ত্র যেইরপ 
প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এইরূপ আর কোন ধর্মশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এইস্থলে” সংক্ষেপে কিকিন্মাত্র প্রদর্শিত ভইয়াছে। যোগশাস্ত্র-প্রধান 
পাতাঞ্জল দর্শনে “যোগশ্চিশুবৃত্তিনিরোধঃ ৷ এই হুত্র দ্বার বাহ্য 
বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তির অবরোধ করিয়া ঈশ্বরের সম্বন্ধে যোগ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। 

'নকুলীশ্চ পাগুপত দর্শনেও উক্ত চার “চিত্ারণেশ্বরসন্বন্ধো! 
যোগঃ সচ ছ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ কিয়োপরমলক্ষণশ্চ ত্রিয়োপরমলক্ষণঃ' 

ংবিদ্যেত্যাদদি+*॥ চিত্তদ্বার! ঈশ্বর সন্বন্ধকে যোগ কহে। সেই যোগ: 

হই প্রকীর, ক্রিয়ালক্গণ ও ক্রিয়াত্যাগ লক্ষণ । ক্রিয়াত্যাগ লক্ষণ যোগ 
রন্জ্ঞানানুষ্ঠানকে কহে। যোগশবের অর্থ দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হই-. 
তৈছে। .“যুজ্যতে ঈশ্বরে চিত্তমানন্ু্ঠানেন ইতি যোগঃ”। পরমেশবরে 

৷ চিত্তের য়ে।জন! হয়. যে অন্ুষ্ঠানদ্বার!» তাহাঁরই নাম যোগ । এই যোগের 
আটটা অঙ্গ, যথা যমনিয়মাসনপ্রাণাক্দামপ্রত্যাহারধ্যানধরনাসমার়ে। 
'ুষ্টাবঙ্গানি। পাতাঞ্জল দর্শন । ১. ..যম। ২ নিয়ম? ৩. আসন। 
্রণায়াম। : ্ত্যাহুর। ৬ ধ্যাণ।* ৭ ধারণা । -৮. স্ছাধি। : এই 



ও ৩২ রী বেদবযা। 

সটান রোগ;  বঙাদির লক্ষণ প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে ' প্রকাশিত হই 
না। এই যোগালুষঠানের প্রত্যক্ষ ফল | ধোগশাঙে উক্ত: হইয়াছে। 
- খা. | 

0. *শোধনং দুঢ়তাচৈব ধা ধৈর্যঞ্চ লাঘবং। 
বারা দির ঘটস্য সপ্তশোধনং। « ] 

4১71 শোধন । ২দুঢ়তা ৩ হর্যট। ৪ ধৈর্য । ৫ লাঘধ। ৬। 
প্রত্যক্ষ এবং ৭ নির্লিপ্ত (মুক্তি) এই সাতটা; ঘটের (শরীরের ) 
শোধক বটে। | 

“ঘট কর্ণ শোধনঞ্চ আসনেন ভদ্দেঢ়ং। 

ুদ্রয়া স্থিরতাচৈব গ্রত্যাহারেশ ধীরতা। ১১ 
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মন 1 

সমাধিন! নিলিপুঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ। ১২ 

ঘেরও সংহিতা! | 
১ (ধৌতি প্রভৃতি ষট্কর্ম্বারা শরীরের শোধন হয়। (তাহাতে 

'নিরোগী হইবে ) ২ সিদ্ধাসন, পদ্মাসনাদির দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা জন্মে। 
(তদ্বারা শীতোষাদি ছন্দ সহিষ্ণুতা হয়) ৩। মহাসুদ্রা নভোমুদ্রা 
প্রভৃতির অনুষ্ঠানে শরীরেরও মনের স্থিরতা জন্মে । (তন্থারা ঈশ্বরের 

.' একাগ্রতা হয়) ৪। বিষয় হইতে উক্জিয়ের প্রত্যাহরণ দ্বারা ধৈর্য্য জে 
' তেম্থারা ঈশ্বরে অবিচলিত চিত্তের স্থিতি হয়) ৫। প্রগায়ামন্বারা 
শরীরের লবুত জন্মে । (তত্বার। বায়ুবামনের ন্যায় যথেষ্ট গমন ক্ষমতা! 
: ইয়) ৬। খ্যানাহুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ হয়। ৭1. এবং 
লমাধি দ্বার। (চরম যোঁগানু্ঠানের ছারা ) নিলরিপ্ত, অর্থাৎ সি হয়, 

রর এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । ১১। ১২ 

| . জ্রমশঃ। র 
৮ শঙ্লাীা্ট 
(১২) হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল বাবু কালীমোহন দাসের. 

। আছেশাছুসারে : মংসঙ্কলিত ০০১০৪ নামক মুদ্রিত পুস্তকে উ:৫যাগের বিচ ভষ্টত্য(. .. . 



১২৯৮ সাল। যষ্ঠটবর্য ভাদ্র 

ভূর চট্রোপাধায় সম্পাদিত। 

“লেখকগণ। 

বি'সয়। . নাম। ূ পৃষ্ঠ|। 

হিদুদিগের আচাঁ ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীযুক্ত গস ত্কবাগিশ. ৩৩ 
জপ । শ্রীযুক্ত কামিনীম্নোহন শাস্ত্রী সরস্থতী *+ : **  . ১৪৫ 

 শাস্্ব্যাখ্যা। রা ৪ ১৫৭ 

বিবাহ | ্ ্রীবুক্ত কামাখ্যাচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ১৬৩ 

রাস ও. সস সত ্ নি টি রর সমাপন াা ্স 

. 805 ০) 0৫০ 0১0 চু &6 ৮09৩ অত 135100101 এ ৃ 

. হত৪) 10401071015 এ 01015, . 



বিজ্ঞাপন ॥. , 

ূ লেভার ঘড়িই সর্ধদা 
এও ওয়াচ কোম্পানির চাধিশুন্য 1 ব্বদা বারহরেন বন্য 
পক্ষেই উতর ( 

- দি কাকুগিরিতে অথবা উপ- | কেস ২০২ ওয়েস্ট এও ওয়াচ*কোম্পা- দানে কোনরূপ দোষ. লক্ষিত হয় 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করি- 
গলাদেওয়া-হয় অথবা বিনা! ব্যায়ে মেরা” 
মত করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য 

সম্পূর্ণ রূপে গ্যারান্টি দেওয়া হয়। 
১। যে হেতু আমাদের নির্মিত 

খড়ি প্রত্যেক বখসর মেরামত ধরিবার 
আবশ্যক হয় না। 
.. ২। বদি প্রকৃত যত্বের" সহিত ব্যব- 
হার করা হয় তাহা হইলে এই একটি 
ঘড়িতে জীবন কাটিয়া ফাইবে । 

. নিক্নলিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল 
ভারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার 
নিকট অথবা ওয়েক্ট এগুকোম্পানির 
এজেণ্ট গণের নিকট পাওয়া যায় । 

ওয়েস্ট এও €কাম্পানির চাবিশূন্য 
ক্যাম্পেনের (অর্থাৎ মাঝারি সাইজ ), 
সিভিল অর্থাৎ ছোট সাইজ) ঘড়ি 
বাহার" জন্য তিন বৎসরও গ্যারান্টি 
দেওয়া হয়। | 
ওপেন ফেদ (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) ূ নিকল-রৌপ্যকেশ ১৮॥০) খাটিরপার-  কেম্:৩৫1$ হন্টিং আবরণ সহিত ) ২০২ বার্ণ” ৩৩০॥ ১ হাপহস্টিং (অর্থ 
আবরণ, পহিত )১৮% ১২॥০ ১১ ৩৫7০ 
ওয়েছ এও কোম্পানির গার্ড ঘড়ি বড়' সাইজ, প্্যানভার্ড কোয়ালিটী ছয় বৎসরের গরোন্টি।. নিকল রৌপ্য- €কম. ২৫২ টি রৌপাকেস: 851. 5 এস্পিসিয়াল কোয়ালিটি ষ্তিন ্যারাস্টি।.... লিলরৌপ্য | ২৯ নং চার্চ থেট হট. বোস্বাই সহইী। 

নিন্ন কেলেগ্ডর ওয়াচ, অপরাপর 
সাধারণ ঘড়িরল্যায়: সময় প্রদান 
ব্যবীত ইধাতে সাপ্তাহিক দিন এবং 
মাসের তারিখে দেওয়া আছে (বড় এবং মাঝারি সাইজ) ওপেনফেস ২৫৬ হণ্টিৎ (আবরণ সহিত ) 

ওয়ে এও ওয়াচ কোম্পানির 
ক্যাম্পেন ফুলঙ্জেট ঘড়ি (মাঝারি 
সাইজ ) পতাতি নির্মিত হেয়ারজ্পশিং 
সবার উপবুক্তরূঠো প্রস্তুত বলিয় বর্ষা 
কালে মরিচা ধর্লিবার অথবা ভাঙ্গিয়। 
যাইবার সম্ভবনা নাই। ছয় বৎসরের 
গাযরাণ্টি দেওয়& হয় । 
ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শ্ন্য 

এটি গোপা কেস ৪০২৩ নিকল ২৫২ 
“বাণা”--নিকলক্ষপার আশ্চর্য্য ধর পের চাবিশৃন্য লেভার ঘড়ি যাহার 
মুল) কেবলমাত্র ১২৭ বারটাকা বার ৮ 

| আন। মাত্র ।' | 
ভরানক অন্থকরণ কাণ্ড হইতেছে 

সাবধান। আবেদনকারীকে, বিশেষ : বিবরণের সহিত সচিত্র মূল্য নিরপর্ন 
পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যায়। ওয়েট এও ওয়াচ মেন্ুফেক্ারিং কোম্প। নির এজেপ্টগণ তাহাদের দািত্ছে ভারতবর্ষ ও এপ্রদেশে সকল স্ানে 
তেলুপেয়েবেল পার্শেলে পাঠাইয়! 
খতন ..... 4 ১২ নং লালরাজার ্্ী ..কলি-. কাতা, ওরেষ্ট এও ওয়াচ কোম্পানি 



” জরিররটিহয়েও 

ষষ্ঠ ভাগ। ভাদ্র সন১২৯৮ সাল। পঞ্চম খণ্ড। 
১ 

দেবি) গ্রসীদ পরিপালয় নোংরিভীতে, নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদঃ 

পাঁপানিসর্বজগতাঞ্চপমং নয়], উৎপাত পাকজনিভাংস্চ মহোপসর্গান্॥ 

_ হিন্দুদিশের আবার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত। ॥- 
, € পুর্ব প্রকাশিতের পূর ) 

১. ঘোগাহুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ গুভ ফল সকলের প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সংক্ষেপে 

৫ এই মাত্র দেখাইলেই হইতে পারে । 
১। কাশীস্থ যোগীবর তৈলক্গস্বামী কোন্ ধর্ধের অনুষ্ঠানে এইরপ | 

“বন্ধ লা করিয়াছেন । | 
২। চট্টগ্ীমস্থ প্রসিদ্ধ ভীর্থরা গস্তিবন বাবাজী যোগানুষ্ঠান 

বলেই বহুকাল তীর্থরাঁজত্ব করিয়াছিলেন । 
:৩। -পঞ্জাবী যোগি হরিদাস বাব্জী ছয় মাস কাশ পর্যা্ত ৃত্তিকীর: 

নিছে প্রোথিত ছিলেন, মহারাজ রণলিৎ সিংহ তহ্পরি রোপিত ধান্যাদি 

শৃল্যোর 'পরিপকাবন্থ়, ছেদনানস্তর যোগিবরকে উঠাইয়া.. অধিরৃতাবন্থ 



করিছা বশিয্লাছিলেন “আমি পরশ অর ব্যাপার প্রত্ক্ষ ক দুরে 
থাকুক কিখোঁচরও করি নাই । ধন্য বিন্দু ধ্ঠানের ফল 1” ৫ 
[৪1 মান্্রাোজের যোগিবর ত্রাটক সিদ্ধি বলে সার জিত উর্ধে 
উঠিতে সৃক্ষম ছিলেন। 
-&7 কলিকাতার তুকৈলাশে আঁনীত যোগিবরেক বিব্ ভি 

জাত আছেন। প্রজলিত বিষ কাঠের ধৃষ নাষিকাতে প্রবেশ করাইক' 
বহুকষ্টে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। (মত প্রকাশিত ধোগ সংগ্রহে 
বা শিব সংহিতায় ইহার সংক্ষিপ্ত ইতি বৃত্ত বিবৃত আছে. তাহ! দ্রষ্টব্য ) 
যোগ শাস্ত্রের প্রাত্যক্ষীভূত শুভফল সকল সর্বত্র প্রসিঘই রহিয়াছে। 

তদর্থে প্রয়াস. .বাহুল্য বলিলেওণহয়। এই আধ্য ধর্মস্থিত যোগের 
বিষয় বিজাতীয় ধর্্নশান্ত্র প্রণেতৃগণ ঘুগাক্ষরেও জবগত ছিলেন না'। 
জবগত থাকিনে স্ব স্ব ধর্ম পুস্তকেও যোগ অন্ুঠানের পন্ধতি সন্লিবেশিত 
ক্ষতির! হিন্দু ধর্শের ন্যায় তাহাদিগের ধর্ও উপাদেয় এবং সর্ধোৎকষ্ট 
করিয়া ভুলিতেন, সুতরাং হিন্দু ধর্ম হইতৈ অন্যান্য ধর্ম সকল"যোগ 
সম্বন্ধ রহিত হইসস। নিকুষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । 

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে যোগ শাস্ত্র যেরূপ পুঙ্থান্ুপুত্মবূপে বিচারিত হইয়াছে । 

এমন আর কোনও ধর্মে নির্বাচিত হয় নাই। অন্গেকের সংস্কার যোগ” 

ুষ্ঠান করিতে হইলেই গৃহত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইতে, হয়। ০গৃহত্যাগ 
করা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত সুতরাং হেয় ।  « 

ইহার উত্তর এই ধিনি ঈশ্বর প্রেমে গ্রমত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিতে 
ই! করেন করুন) কিন্ত যোগ শাস্ত্রে গৃহ পরিত্যাগের উক্ত হয় লাই, 
বরং স্বদেশে ব! স্ব গ্ঁহেই যোগাম্ুষ্ঠান বিষয়ের বিধি প্রদর্শিত .হইয়াছে। 
বখা-.” | 

... গিরদেশে তথারণ্যে লোকাবাসে জলাস্তিকে .. . 
যোগারভং-ন কুববীত ক্কতে চ নিদ্ধিহা তরে ।” ৩ 

মা ঘেরগু সংহিত|।.. 
| ছুরদেশ, কানন, _বহলোকাঁকীরণ স্থান.।এরং জল ্নমীগে যোগান্ঠান 



€বদর্যাস | ১৩৫. 
১১১১১১১০০০০ 

করিবে না, রুষ্ধিলে সিদ্ধির হানি হয় । (ইহা বারা কানন বর্জন 
হইতেছে সুতরাং গৃহত্যাগ নিসিদ্ধ।) 

“্বদেশে ধার্মিক স্থানে আুভিক্ষে নিরুপদ্রবে ॥৮ | ইত্যাদি | 

| ৫ উ--_-৫ 1 

.. শ্বীয় জঞ্স ভূমিতে, ধার্টিক স্থানে এবং যেখানে অনায়াসে ভিক্ষা লাঁভ 
হয় ও উপদ্রব রহিত স্থানে যোগানুষ্ঠানি করিবে । ৫ 

নীতিজ্ঞ শান্তি শতককার বলির়াছেন। যথা 
“বনেপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিনো, গৃহেপি পঞ্চেন্ডিয় নিগ্রহস্তপঃ 1৮. 

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বনেও ইন্দ্রিয় ঘটিত দেৌষ সকল সম্ভব হয়। এবং 
গৃহে থাকিয়া'ও যদি বাক্য, হস্ত, পদ, গুহ, এবং শিশ্ন, এই পাঁচ কর্ে- 

ক্রিয়ের নিগ্রহ করিতে শক্ত হইলে তাহাকেই তপস্যা বলে। সুতরাং 
গৃহে থাকিয়া যে যোগাদির অনুষ্ঠান না হইতে পারে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে 
এইক্কপ অভিপ্রায় কোখাতেও নাই। বরং উপযুক্ত পুত্র, ভার্যযাদি 
প্রতিপালনে সক্ষম হইলে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয়ে পঞ্াশৎ বর্ধীয় ব্যক্তি 
ননে গমন করিয়া প্ররজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। যথাম্মতি। 

“পুত্রেষু ভার্যযাং সংযোধ্য বনং পঞ্চাশতং ব্রজেৎ।” 

পুত্রের প্রতি ভার্য্যের ভরণ ভার নিয়োজন করিয়া, পঞ্চাশবর্ধা হইয়! 
বনে গমন করিবে। দেবখণ, খধিখণ, এবং পিতৃখণ ( পুত্রোৎপত্তি দ্বার! 

রা হতে উদ্ধার হওয়! যায়) বিদুরিত না! করিয়া বনে গমন করিলে 

ং বহু শাস্ত্রে নিন্দা শ্রবণ দৈখিতে পাওয়া! যায় । খণত্রয় হইতে বিমুক্ত 
টা মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। তবে যদি সংসারে নিতান্তই বিরক্তি 

হুইক্া থাকে তবে সেই কালেই সন্ন্যাস ধ্ম গ্রহণ করিতে পারে। যথ! 
এপ্ণত্রয় মপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েখ। 

বদহরেব বিরজেৎ তদ্দহরেব প্রত্রজেৎ।” 

এ বিষয়ে মন্ছদেবও বলিয়াছেন | যথা, 

ৃ 'অনপান্কত্য মোক্ষস্ত স্বেখানো ব্রজত্যধঃ |” 

.... মন্গ ।৬ অহ) ৩৪. 

-স্কবযাসসূরীক্কত- না হইলে সন্যাসপ্পর্্ম গ্রহণ কর্সিলে মানযৈর অআধ?- 



১৩৩ ব্যেষ্যাল 1৪ 

পাতে হয় এবং মহুদেব গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব আশ্রম হইতে শেঠ, বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,_- 

“গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্রীনেতান বিভর্তিছি ।» 
সর্বাশ্রম হইতে গৃহস্থা শ্রম শ্রেষ্ঠ । যে হেতু গৃহী ব্যক্তি স্বার! ব্রহ্মচারী, 

বাপপ্রস্থ ও তক্ষুক পরিপালিত হইয়া থাকে ৷ অতএব গৃহী ব/ক্তি ও পর- 
মোৎকৃ যোগানুষ্ঠান করিয়। সমুদয় ধার্মিকের অগ্রগণ্য হইতে সক্ষষ। 

হিন্দু ধর্ম্মের যোগশাঞ্রে অন্যান্য ধর্্মাপেক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইল । 
_ হিন্ছু ধর্শের প্রাধান্যের অন্য কারণ এই যে, হিন্দু ধর্ে নিফাম 
উপাসনার বিধি সকল রহিয়াছে । যদ্দিও সকাম মিফাম দ্বিবিধ 
বিধিই হি ধর্মে দৃষ্ট হয়, তথাপিও. সকাম উপাঁপনাঁকে নিকষ উপাসন। 
বলিয়। প্রত্যেক স্থানেই নিন্দাবাদ রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান ধর্শশ্ান্তে 
নিক্ষাম উপাসনার বিধিমাত্রও দৃষ্টি গোঁচর হয় না । অন্যান্ত সকল ধর্মে 
কেবল পাঁরলোৌকিক সখ লালসা প্রত্যাশায় ধর্মান্ষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয়। 
হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোন ফল কামনা না .করিয়। 
কেবল ঈশ্বর গ্রীত্যর্থে ঈশ্বরের উপাসন! ক্লরিবেক । উপনিষদে উত্ত 

হইয়াছে যথা _ িসিনা রা দুদক রানার ক 
ধীরাং।” 

ধে সুধীর ব্যক্তি নিষ্ষাম হ্ইয়। রর পরম পুরুষের উপাসনা করেন, 
তাঁহার জন্ম গ্রহণ আর করিতে হয় না। তগ্বদগীতাতে উক্ত হইয়াছে। 

“কর্মন্যেবাধিকারস্ত, মাফলেযু কদাচন। 

মাকর্মফল হেতুর্্ব মাতে সাঙ্গোবস্ত,কম্দীণি ॥” 

খ1আ২৪৭ নু 

ধর স্থারীকৃত টাক! তর্থি সর্বাকর্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেবভ- 
বিষ্যতি ইত্যভিসন্ধায় প্রবর্তেতে আশঙ্ক্য তথবারয়ন্নাঁহ কর্মশীত্যাদি। তব্ক্যা- 
নার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ তৎফলেযু বন্ধহেতুবু অধিকারোমাস্ত | নন্ধু কর্ম 
শিক্কততৎ ফলং স্যাদেবভোজনে ককতে তৃপ্তিবদিত্যাশক্কযাহসাকর্ফলহে- 
£। কর্পফলং পরবৃতিতেতুর্স্যতথামাতূঃ কাম্যমানন্যেব স্বর্গ দেবি ঘৌজ!- 



বেদব্যাল | ১৩৭ 

ধিশেষণস্বেনফলকত্বাদকামিতং ফলং নস্যাদিতিভাবঃ। অতএব ফলং 
বন্ধনং তবিষ্যতীতি ভয়াদকর্নণি কর্মাকরণেপি তবসঙ্গোনিষ্ঠামান্ত । 

শরীক অর্জুনকে বলিয়াছেন, অজ্ঞুন ! পরমেশ্বরের আরাধনা 
দ্বারাই সমস্ত কর্মের ফল সফল হইবে, এই অভিনন্ধান পুর্দক ও 
কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মনন করিও না । তবজ্ঞানের ইচ্ছুক তোমার কর্টেই 
অধিকার হউক। কর্মজনিত বন্ধ তেতুক ফলে যেন অধিকার হয় না। 
যদি বল ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কর্ম করিলে অবশ্যই 
ফল হইবে, এই আশক্কাও করিও না.। কর্মফল যেন তোমার প্রতৃতির 
(কর করণের প্রবৃত্তির ) কারণ হয় না। কাম্যমান ব্যক্তিরই শ্বগণদি 
ফল জন্মে । খঅকামিত কল হয় না। অতএব কর্ম্মজনিত ফল বন্ধক 

হইবে এই ভয়ে যেন তোমার কর্ম না করিতে*ও প্রবৃত্তি হয় না। 
মিক্ষামরূপে উপাসনায় প্রবৃত্ত হও । ৪৭ 

বাহার! বিবিধ যজ্ঞাঁদি কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাঁকেন তঁহারাও 
কর্শদ সংর্ণের পুর্ব্বে “এতৎ, কর্শফলং ব্রহ্ধার্পণ মস্ত 1৮ “য়া বদেতৎ- 
রুরদর্কতং তৎসর্বং ভগবযারায়ণে সমপ্পিতিং ।» 

এই বলিয়! কর্মফল ত্যাগ করিদ্বা থাকেন। নী উই 
রাছে যথা । 

“্যখকরোধি যদশ্রীসি ঘজ্জ,হোবিদদাসিষৎ | 
ফংতপস্যসি কৌন্তের! তৎ কুরুঘমদর্পপুং |” ২৭।৯/অং 

অঞ্জন! তুমি যে কর্ম কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম ক, যাহ! 
্ান কর, তাহা! আমাঁতে ( ঈশ্বরেতে ) অর্পণ কর। ২৭। যে ফলাকাঙ্গা 
করিয়া (ধন ধান্য পুত্র পৌজাদি প্রাপণ গ্রত্যাশাকস ) ধর্ম কর্ম করিয়া! 
থাকে, তাহাকে ধর্ম বণিক বলিয়া, ধর্মশাম্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
বিখাস্০. 

ধর্মাবা শিজিকা মুঢ়াঃ ফলকামানরাধম!ঃ। 

আপ্রবস্তি-স্থগর্লাথং তেকামানাপ্র,বস্ত্াথ। * 

তিখিতবধতস্থৃতি। 
_ ধর্মবাণিক্ি (অর্থাৎ ধরব দ্বারা যুহারা বাণিজ্য করেন উদ্গহকে 



৯৩৮ বেদুর্য।মা। 

দ্রব্যাদি ছারা অর্চন করেন, ঈশ্বর ধনাদি অভিলধিত ফল প্রদান করেন 
এইকপ বাণিজ্য কারকেরা ) মুঢ়ু (অক্জান ), ফলকামী নরাধম ব্যক্তির? 
জগন্নাথ পরমেশ্বরকে উপাসনা করেন, অনন্তর তাহার! অভিলধিত ফল 
সকল লাভ করিয়া থাকেন। এই স্থলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ রহিয়াছেন, 
ফ' . মীরা মুঢড় এবং নরাধম। তাহ! দ্িগের ধর্মকে ও নিন্দা করিয়াছেন ! 

"ব্যবসায়াসতিক্ষাবু.ঃ সমবৌন +স্পীয়তে”। 
' গীতা । ২ অং 

ব্যবসায়াজক কর্ম সকল সমাধিতে (পয়মের্খবরে চিত্তের একাগ্রতা 

দ্ূপ ব্যাপারে ) প্রশত্ব নছে.। ইত্যাদি । | 

অজ্ঞ অধিকারীর কর্মে প্রবর্তনার্থে সক্কামকর্শের গদ্ধতি প্রকাশ 

হইয়াছে । বালকদিগকে যেমন পড্ডক ভক্ষণকরার লোভ দেখাইয়া 

নিম ভক্ষণ করাইয়া রোগ নিবৃত্তি করায়, মেইরূপ অজ্জদ্দিগকে ধনাদ্ধির 

লোভ দেখাইয়া কর্মে প্রবর্তন করাইয়। ক্রমে ক্রমে নিফাম উপাসনায় 
প্রবন্ত করাই শান্ত্কারদিগের অভিপ্রেত। 

_ এই বিষয়ে স্মৃতিতে মলমাস তবের মৃমুক্ষু প্রকরণে অতীব বিস্তৃত 
ও বিশদরূপে বর্ণিত রহিক্নাছে। বাহুল্য ভয়ে"ও বহু পাস্ত্রের বচন বিখিতে 

হয় বলিয়া যুক্তি প্রণঙ্গে অনুপযুক্ত রিৰেচনায় উপেক্ষিত হইল। (ম্বৎ 
প্রণীত ও সুদ্রিত উপাসনোল্লীসিনীর ১ম খণ্ডে তৎ বিষয়ের সবিশেষ 
আলোচনা ও মীম1ংস! প্রদণিত-হইয়াছে। ) সু 

হিন্দু ধম্দীবলম্বী ভাষপদ্দ্য লিখকগণও এই, বিশুদ্ধ নিষ্াম: উপাষনার 

ভাব আ্বগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন । কাশীয়াযাসকত মহাভারতে 
লিখিত হুইয়াছে। যুধিষ্ভীর কহিতেছেন। 

“ভাঁম্সি যত-কু্ঘ্ধ করি ক্ষলাকাজ্। নাই। 

| সমর্পণ করিসব শশ্বরের ঠাই । 
কর্ম করি যেই জ্বন ফলাঁকাজন হত! 

ব্িকের মত সেই.বাঁপিঙ্গা, করয়। ১... 
ফললোভ-কন্দ করে গরু বলি তারে। 

লোড পুরঃ পুঃ বায় নরক হৃত্তরে 1. 
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: ধর কন্দম করি ফলাকাজ্ষ। নাহি করে। 
ঈশ্বরৈতে সমর্পি্ল অবহেলে তরে | 

' ধর্শ ফল বাঞ্চ। করি ধর্ম গর্ধ করে। 

ধর্ধেরে করিয়৷ নিন্দা অধর্ম আচরে। 

৯এই সব জনেরে পণুর মধ্যে গণি । 
বথ! জন্ম যাঁয় তার পায় পশুযোনি ॥ 

হিন্দু ধর্ম অন্যান্ত ধর্্মাপেক্ষার শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ইহাঁও- গ্রকটী কারণ 

যে, ইহাতে সর্ভৃতের প্রতি সমভাবে দয়া করিবার উপদেশ রহিয়াছে 
বখা-__“ম] হিংস্যাৎ সর্বভূতানি” ইতিশ্রুতি। *সমুদয় ভূতকেই হিংসী 
করিবেক না। * “অদ্বেষ্ট| সর্বভূতানাং” গীতা ৷ সমুদয় ভূতের প্রতি 
দ্বেষ রহিত হইবে। «সমং শত্রৌ চ মিত্রে ৮৮ । শ্লীতা। শক্র মিত্রে 
সমান দৃষ্টিকরিবে। ““সর্বতূত হিতেরত১১, সমুদয় ভূতের হিতান্তাষ্ঠনে 

রত হইবে। ইত্যার্দি কোর্টিশঃ, প্রমান রহিয়াছে । বাইবেল ও কোরাণে 
কেবল মনুষ্যত্ব প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়, পশু পক্ষী প্রভৃতির 
ক নালিতে এক পৌঁচ দিয়া ফেলিয়া রাখিবে, ছটফট করিয়া! যত কষ্টে 
ঞররিবে ততই অনস্ত কাল মহষ্মদের স্বর্গীয় রাজ্যে সুখে বাস করিতে 

পারিবে। ্ 
হিন্দুধর্ম শীস্ত্রকারদিগের কেবল মনুষোর প্রতিই প্রশস্ত দয়া করার 

উপদেশ এইল্প নহে। সকল ভূতকেই দয়া করিবে। হিন্দু ধর্মের 
সাত্বিক মতে বলিদানাদির সম্পূর্ণ নিষেধ ।: “ষথ। সাঁত্বিকী জপধজ্ঞাদ 
দিবেদ্যেশ্চ নিরামিষৈঃ1 সাঁত্বিকী পুজাজপযজ্ঞ নৈবেদা ও নিরামিষ 
দ্বারা অুষ্ঠান করিবেক। রাজমিক ও তামসিক পুজাতে ৰলিদানের 

বিধি থাকিলেও তাহার নিন্দ। শ্রুতিও হিন্দু ধর্দের স্থানেই রহিয়াছে । 

স্টষ্ভম অধিকারী সাত্বিক | মব্যম রাঁজসিক, এবং তামসিক অধিকারীকে 

অধম বলিয়াছে। এবং “তামস! নিরিনংয।প্ডি'” ভামষিকেরা নিরয়ে গমন 
করিবে । এই ভয়ও এদরশন করিয়াছেন। 
* পরকাল সম্বন্থেও হিন্দু সন্বন্ধীর মত সকল অন্যান্য ধর্ম হইতে 

উৎকষ্টরূপে প্রকাশ গাইূতেছে। নিরয়ে গমন সকল ধর্মেই উক্ত হই- 
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য্লাছে। কেবল নান্তিকেরাই পরকাল মানেন্ না। মৃত্যুই মোক্ষ বলে ! 

যোনি অ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পরে পশুযোনি, পক্ষী যোনি কীট- 

ধোনি অথবা নিকৃষ্ট মনুষ্য ঘোমিতে জন্ম গ্রহণ করিবে । এই মত সম্প্র- 

দায় বিশেষের নিকট উপহাসিত হুইট্লও এবং স্থুল দর্শারা অকর্মণ্য 

বলিয়া! উপেক্ষিত বোধ করিলেও ইহাতে হিন্দু ধর্মের ৫অঠতাব প্রকাশ 
পাইতেছে। 

মুসলমানধর্মে ও খৃষ্টানদিগের ধর্মে অনস্ত রগ ও অনস্ত চিতা 

বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্ত কাল স্বর্ণ ভোগ করিবে, পাপী ৰ্যন্তি অনন্ত 

কাল নিরয়ে নিপতিত থাকিবে । এই সকল মতে পাঁপীন্দিগের আর 

পরিত্রাণের আশা “বা সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, হিন্টু ধর্শ পাপী- 
দিগকেও আশা প্রদান করিতেছেন। যোনি ভ্রমণ দ্বারা পাপী 
ব্যক্তির পাপক্ষয় হইলে, দে পুনরায় উন্নতির পথে পদার্পণ 
করিতে পারিতব। এমন কি ইহার। শপথ করিতে ও যোনি ভ্রমণাযমক 

শান্তি হওয়ার শপথ করিতেন । যখ! তীধ্যগ. যোনি “গভাবালে নটেন 
মব বুধ্য ত্য” মভাতারত বিরাট পর্ব । দ্রোঁপদীর নিকট অর্জন বলিয়া- 
ছেন প্রিয়ে! আমি যদি তোমার ছঃখ ন। বুঝিয়া থাকি, তবে যেন 

আমার পশু ব। পক্ষী যোনিতে "জন্ম গ্রহণ হয়। এবং অভিসম্পাত করিতে 
ও তীর্যযাগ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করার বিষয় বলিতেন।' প্রমত্ত নৃগ 
রাজাকে কৃকলাস যোনিতে (কাক লাস জমিতে ) জন্ম গ্রহণ শাপ প্রদান 

করিলেন। কথা। “রাজ্ঞঃ গ্রমত্তস্য নৃপসা শাঁপতে। ছ্িজ্রস্য তীর্য্যক 
মথাঁংরাঘবঃ। রামগীতা | 

প্রথত নৃগ রাজের ব্রাহ্মণের শাপে তী্ধ্য হইয়াছিল, এবং 
দেবযোনি হইতে ও মনুষ্যাদ্দি যোনিতে জন্ম গ্রভণ বা পশুযোনি প্রতৃতিতে 
উৎপন্ন হওয়ার বিবরণ পুরাণ প্রসঙ্গে ও কাবাশান্ত্ে বুতর ইতি হাঁসই 
বর্ণিত রহিয়াছে মেঘদুতের ধক্ষ, রখুবংশের অজ 'কতৃক শাসপ মোচন. 

প্রদ্থতি অনেকেই অবগত আছেন। "দু ৃতিতেও, উদ্ক হইয়াছে। 
হথা। ' 
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“দরিত্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ভারং নানুগচ্ছতি |: 
সাঁমৃতা৷ লভতেব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥। 

পরাশর সংহিতা । 

অর্থ দরিদ্র ও পীড়িত এবং মূর্থ ভর্ভাকে বে স্ত্রী অন্ুগমন না করেন, 
সেই স্ত্রী মরণান্তস্তর সর্পিনী হয়, এবং মানবী হইয়াও বার বার বিধবা 
হয়। এই বিভীষিক! দ্বার পাপ ভীরুরু বর্তমান সময়েও পাপ হইতে 
প্রতিনিবৃন্তির মনন হইতে পারে । এবং পরত্র পশুযোনি লাভ, মত 

ভেদে উহাঁ সত্যই হউক বা! মিথ্যাই হউক,_কিন্তু ইহ] যে পুর্বোলিখিত 
বিজাতীয় ার্শিকদিগের মত হইতে ঈশ্বরের স্তাপরতার ও করুণাঁভাব্র 

সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই | 

পুখাবান ব্যক্তি এক লোক হইতে 'উৎকৃষ্টতর গন্য লোকে গমন 

করিবেন। পরকাল বিষয়ে হিন্দু ধণ্ম মতের এই উৎকৃষ্ট অংশে বিশেষ 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে । আত্মার এইব্পে ক্রমোন্নতি স্বভাবের উন্নতি- 

শীলতার সহিত স্থপঙ্গত। আত্মা, যে পধ্যন্ত ব্রহ্মলোৌকে গমন পূর্বক 

নির্বাণ মুক্তি লাভ ন। করেন সে পর্য্যন্ত এইরূপে ক্রুমিকণ্উন্নতি দ্বারা পরে 

নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই চিন্তাশীল হিনুধর্্মকারদিগের 

মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থানে ব্রহ্মলোকের বিষয়ে এইরূ গ চমতকার 

বর্ণন রহিয়াছে যথা__ 

“নৈনং চু মহোরাত্রে তরতঃ ন জরা নমৃত্যুরন শোকো ন স্থরুতং 
ন ছুস্কতং সর্ষে পাপানো ছতো নিবর্তস্তে। অপহত পাপ্রা হোষ 
ব্রহ্মলোকঃ । 

তম্মাঘ। এতং সেতুং তীত্ব1 অন্ধ মনন্ধো! ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধোভবতি 
উপ্রতাপীসরন্থপ্টুতাপী ভবতি তন্মা্া এতং সেতুং তীত্র্ণপি নক্ত মহরেব। 

ভিনিষপদ্যতে। সকৃদ্িভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোক2ঃ।” 
অর্থ। এই আম্মার সেতুর এ পারে দিনরাত্রি নিয়মিত রূপেই হইতেছে, 

ওপারে দিনও নাই রাব্রিও নাই এবং জরা ও শেক নাই, “সথুকৃত (পণ্য) 
ও নাই দুস্কত (পাঁপ ) ও নাই ইহ! পুণ্য জ্যোতিতে স্ঠুপবিত্র রহিষ্াছে। 
জীব, ২ র ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃণ্ত হয়, ইহা 
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নিশাপ ব্রহ্মলোক । এই সেতুর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে অন্ধও অনন্ধ 
হয়, দিব্য চক্ষুঃ লাভ করে। সংসারের হূহখ ক্লেশে বিদ্ধ ব্যঞ্তিও অবিদ্ধ 

হয়। পাঁপেও. দোষে উপতাপী ব্যঞ্জিও অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে 

উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিনের সমান রূপ আলোক অনুভব করে। 

এই ব্রদ্মলোকে নির্মল আলোক কদাপিও নির্ব্বাপিত হয় না ইহ! সর্বদাই 
প্রকাশিত রহিয়াছে । 

শ্রীভগবদগশীতাতেও উক্ত হইয়াছে । 

নতপ্তাসয়াত হুর্য্যো নশশাক্ষোন পাবকঃ। 

ঘদগত্বানলিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ১৫ ্মং ৭1 

অর্থ ।..ষে ধাঙ্নকে হৃর্য্য ও চক্র এবং অগ্নি প্রকাশ করেন না (অথচ 

স্ব প্রকাশ ) যে স্থানৈ গমন করিলে আর পুনর্ধার আগমন করিতে হয় ন! 

সেই পরম ধাম ব্রচ্ধ স্বরূপ আমায় জানিবে। অপিচ,-_ 

“ষং প্রাপ্ত ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম | 

যে স্থান প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ধার আগমন করিতে হয় না। সেই 
পরম ধাম ব্রন্ধ স্বক্পপ আমায় জানিবে। ইত্যাদি প্রমাণ ছারা অন্যানা 

স্থান হইতে প্রতিনিবর্ত হুইয়া পরিশেষে ব্রহ্ধলোকে গমন পূর্বক 
অপুনরাবৃত্ত হয় আর আসিতে হয় ন! হিন্দুদিগের এই পারলৌকিক মত 
ও অন্যান্য ধর্মাপেক্ষায় সযৌক্তিক ও শ্রেষ্ঠতম বটে। 

হিন্দুধর্মের উদারতা! সর্ব ধর্মীপেক্ষায় অধিক। থৃষ্টীয় ও মহন্মদীয় 
ধন্্ীবলঘ্বিরা বলেন্ “আমাদের এই ধর্ম না মানিলে এবং অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত না হইলে অন স্তকাঁল নরকে নিপতিত হইবে” হিন্দুদিগের তাৰ 

এইরূপ সঙ্কোঁচিত নহে, হিন্দুদিগের মুখ্য উপদেশ এই যে যাহার যে ধর্শ 

সে ব্যক্তি সেই ধর্ধানুষ্ঠান করিলেই নিস্তার পাইতে পারিবে 

এই বিষয়ের প্রমাণ যথ। ভবদগী তা। 
শ্রেয়ান শ্বধর্্োবিগুণঃ পরধর্দ্াৎ স্বনুঠিতাৎ। 

স্বধর্মেমিধনং শ্রেয়ঠ পরি ধর্ম্ো ভয়াবহঃ-__+১ ॥ ৩1অং৩৫ শ্লোক 

 অর্থ। সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পর (বিজাতীয়) ধর্্মাহুঠান হইতে, অঙ্গহীন স্ীর 
ধন্ধানুষ্ঠানও শ্রেষ্ঠ জানিবে। স্বধর্মীন্ষ্ঠানে মরণ হইলেও স্বর্গ প্রাপ্তি 

চলন 
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প্রভৃতি শ্রেয়: সাধন হয়। এক জাতীয়ের ধর্শ অন্য জাতিয়ের নিষিদ্ধ 
প্রযুক্ত তাহা ভয়াবহ প্রত্যবায় জনক । .এই প্রাণ দ্বারা অন্য ধর্ম্ানু- 
ষান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে। বিজাতীয়ের। বলেন তাহাদ্দিগের ধনু 
অন্যধর্্ম হইলেও তদ্ধর্ানুষ্ঠান না করিলেই নিশ্চয় নিরয় প্রাপ্তি হইবে। 

কিম্বদস্তী অধছে, একজন হিন্দুকে হবনধশ্বাবলম্বী করিতে পারিলে 

প্রযোজকের মন্ধায় মসজিদ দেওয়ার ফল লাভ হয়। এবং হিন্দুকে 

খৃষ্টান করিতে প?রিলেও প্রভূষীশুর ক্রুশ স্বানের উপরে গির্জা দেওয়ার 
ফল হয়। হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের কোনও স্থানে এমন বিধি নাই বা কিন্বদস্তীও 

নাই যে একজন মুসলমানকে ব৷ খুষ্টানকে হিন্ করিতে পারিলে কাশীতে 

মঠ দেওয়া! হইল । 

হিন্দুধন্্বকীরগণ বলেন্ যে কোন ধন্ান্ষ্ঠান না করুনু পরকালে এক 
পরমেশ্বরই সকলের গম্যস্থান । 

গন্ধর্বরাজ পুস্পদস্ত মহিক্নঃ স্তোত্রে বলিয়াছেন । যথ। 

£ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবধিতি । 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরঙফ্িদমদঃ পথ্য মিতি চ।॥ 

কুচীনাং বৈচিত্র্যাপৃভু কুটিল নানা পথ জুযাং। 
নৃণামোকোগম্য স্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ 

বেদোদিত, সনাতন ধর্ম, সাঙ্ঘ ধর্ম, যোগানুষ্ঠান, পশুপতি মত 

(শৈব) এবং বৈষুব ইত্যাদি ধূর্ম বিষয়ে বিবিধ প্রস্থীন (পন্থা ) থাকিলেও, 
সকলেরই স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠিত ধর্মকে পরম পথ্য ( একাস্ত সেব্য ) বলিয়া 

থাকেন্ ৯ কিন্তু মনুয্যুদিগের রুচির বিচিত্রত! নিবন্ধন সরল বা! বক্র পথ- 

গামী মানবগণের এক পরমেশ্বর তুমিই প্রাপনীয় হও ; যেমন্ সরল ৰা বক্র 
শথস্গামী নদী সকলের পরিশেষে এক সাগরই প্রাণী হয় । এইরূপ 

ওঁদার্য্য এইরূপ সারল্য আর কোন ধর্মে দৃষ্টি গোচর হয় না। হিন্দুধর্ম 

উক্ত হইয়াছে অত্যন্ত ছ্রাচার ব্যক্তিও ঈশ্বর পরায়ণ হুইলে তাহাকে 
সাধু বলিয়। জ্ঞান করিবে যথ!-_- 

“অপিচেৎ স্ুহুর'চারোভজতে মামনন্য ভাক্। 

সাধুরেব মন্তব্যঃ সম্যখ্যবনিতোহিসঃ । ৩০ 
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মাং হি পার্থব্য পাশ্রিত্য ষেপিসাঃ পাপযোনযবঃ। 

শ্রিয়োবৈশ্যান্তখাশৃড্রা স্তেপিযাস্তি পরাং গতিং । ৩১ 
কিং পুনব্রণন্গণাঃ পুণ্যা। ভক্তা৷ রাঁজর্ধয়স্তথা ।"” 

গীতা ৯ অং। 

ছুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য চিন্তে ঈশ্বর সেবায় মিধুক্ত হয় তবে 
তীহাকে সাধু বলিয়া জানিবে যে হেতুক সেই ব্যক্তি সর্বতোভাবে 
ব্যবসায়ী ( ঈশ্বরনিষ্ট ) হইয়াছে । ৩০ 

যে কোনও পাপযোনি জাত ব্যক্তিও যদি রি ০ ) বিশেষ- 

রূপে আশ্রয় করে তবে সে স্ত্রী বা বৈশ্য বা শৃট্র যে কোন জাতি হউক 
না কেন, পরমাঁগতি (নির্বাণ) (বা নিত্য সিদ্ধতা ) লাভ করিতে 

পারিবে ।৩১। . | 
ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ব৷ ভক্ত পাঁজর্ধিগণ যে মুক্ত হইবে 

তদ্বিষয়ে আর জিজ্ঞাসা! কি ? 

অপিচ। “চগ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো' হরিভক্তি পরায়ণঃ1৮ , 

হরিভক্তি পরায়ণ নরাধম চগ্ডাল ও অভক্ত ত্রাঙ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ 
জানিবে। 

“চাঁগালোস্ত সতুদ্বিজোত্ব গুরুরিত্যেষ। মনীষামম”” 

মনীয। পঞ্চক 

ঈশ্বর পরায়ণ বুক্তি চণ্ডালই হউক আর ব্রাক্ষণই' হউক তিনিই 

আমার গুরু । এইরূপ জ্ঞানিশেষ্ঠ শঙ্কর শ্বামী নির্দেশ করিয়াছেন । 

ইত্যাদি প্রমাণ দ্রার! হিন্দু ধর্মের উদারতা স্থানে স্থানেই প্রকাশ্ি 
রহিয়াছে । মন কি যাহার! হিন্দু ধর্মের বিথেষ্ট। অস্থর বা রাক্ষসেরা 

প্রায় সর্ব! হিন্দুধর্ম্বের বিপ্ন উৎপাদন করে হিন্দু ধূর্শিকের সেই 
পাপাত্মাদিগকেও ধর্মীধিকারে বঞ্চিত বা ঈশ্বরের পরিত্যজ্য বলিয়! 

বিবেচনা! করেন নাই । যথা, _শ্রীমপ্তাগবতে,_ 

“কিরাতণহুনন্দরে পুলিন্ধ পুন্তসা আবীর পক্ষী: যবনাঃ খসাদয়ঃ | 
যেস্তেস্তপাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ স্বধ্যস্তিতশ্থ্ৈ প্রভ বিষ্ণবে নম£_ | 

কিরাত, হন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুকস, আবীর, কন্দ, বন, ও খন প্রভৃতি 
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জাতীয়লোক এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিগণ যাহার জাশ্রয় গ্রহণ 

করিয়।: শ্রেষ্ঠ হয় সেই জগত্রত্নের প্রভ বিষ্ণকে নমস্কার । 

ইহা দ্বারা কি হিন্দুধর্মের বিশেষ ওদার্য্য সর্ধ প্রাণিতে সমান দয়া, 
এবং সকলকে ঈশ্বর পরায়ণ করার প্ররোচন। প্রকাশ পাইতেছে না? 

ঈদৃশ হিন্দু ধর্্মীবলম্বীকে বিজাতীয় ধাশ্মিকগণ বিধন্মী, কাফের, এবং 

অনন্তকাল অনস্তনরক ভোগ করিবে বলিতে সঙ্কোচিত হয় নাই, 

ইহাই আশ্চর্যের বিষয় । | 

জপূ। 

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন বিশ্থুকের দ্বারা সিঞ্চন করিয়া সমুজের 
জলাভাব কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্ত মনের চাঞ্চলা দমন কর 
অতি ছুরুহ। সনে সাব্বিকৃ ভাবের প্রাৰল্য করিবার জন্য শাস্ত্রের অশেষ 

হিতশাসন ও সাধন পথ রহিয়াছে । অস্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম, 
আসন ও প্রণাঁয়াম পর্য্যন্ত অঙ্গ গুলি যখ। বিহীত দ্ধপে সাধিত হইলে 

অন্তঃকরণের স্ম্থর্যয জন্মে। অন্তঃকরণকে আয়ত্ত করিবার জন্যই 

অশেষ সাধন পথ নির্দিষ্ট রহিয়াছে । যনক্ষে যিনি বশীভূত করিয়! 
জিতেক্্িয় হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে আত্মবান্। তাহার আত্মাই 
স্বাপত্রীন, তিনিই যথার্থ স্বাধীন। বাহ্য জগতে স্বজাতীয় রাজ! থাকিলেই 
স্বাধীন, অন্তজগতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলেই ইন্দ্রিয়ের উপর 
প্রভূত্থ আঁরশ্যক। সসাগরা ধরনীর অদ্বিতীয় সম্রাট ও ইন্জিয় কি্বর 
হইয়। থাকিলে সম্পূর্ণ পরাধীন । ছর্দম রিপুনিচয় 'মনোরাজ্যে অপ্রতিহত 
গ্রভাব বিস্তার করিয়। মানুষকে শ্ব স্ব পথে বিচলিত করে। মান্্ষ 
তাহার দাদ হইয়! তদন্কুল আহার বিহারে চরিতার্থ বোধ করে, কিন্ত 
সে সুখে সুখ হয় না, আশার তর্পন নাই, অভিলাষের বিরাম. নাই, 

ননিক্নত নব নব বিষয়ের আশায় মন আকুল থাঁকে। ইন্রিয়দাস বিষয়, 
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বিপিনে বিচরণ করিয়া পাপবপ্ীতে আবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ গতিশক্তি 

বিহীন হইয়! অন্তরে অন্তরে বিষম যাতন। অনুভব করে। এই জন্য 

খাষিগণ অশেষ সাধনে ইন্ড্রিয়গণকে জয় করিতেন, স্থতরাং হৃদর অনাবিল 

ও স্বচ্ছ ছিপ। স্বার্থপরতাদ কুভাব তাহাদের অন্তর হইতে অন্তহিত ছিল। 

মন যখন থে ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তখন বিষয়াস্তর “ ভাবনাক্স 
অক্ষম থাকে। এক সময়ে ছুই*ব্যাপারে মন ব্যাপৃত হইতে 
অসমর্থ, অতএৰ মনকে যদি সন্তাবে ব্যাপৃত রাধা যান, সাধু 

ভাবে রক্ষা করা যায়, তবেমনের সংশক্তি জন্য ক্রমশঃ প্রকৃত 

উন্নতি হইতে গারে। কলুষ ভাবের ক্ষয় দ্বার আত্মা, স্বাধীনতা! 
লাভ করিতে পারে। ,এবং মনোমন্দির হইতে কুচিস্তাবলী সমূলে 
উৎপাটিত হইতে পারে । অভ্যাসবলে মনের বেগ তখন সম্পূর্ণরূপে 
সহদ্দেশে থাকে, কাজেই অশেষ ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এই জন্য নিত্য 
কর্মানুষ্ঠানের প্রধান একটি অঙ্গ জপ নিয়মিত হইয়াছে । ঘোর কলি- 
কালে যেমন অন্যান্য বিষয়ে বিষম বিকার উপস্থিত, তেমন জপংদি 
মুখ্য নিত্য কর্ধের নান! রূপ ব্যভিচার উপস্থিতহ্হইয়াছে। 

মহামুনি পাতঞ্জলি যোগ দর্শনে -একটি সুত্র সুত্রিত করিয়! বলিয়া- 

ছেন “তজ্জপন্তদর্থ চিস্তনম্” তদর্থ চিস্তার নাম জপ। চিজা করিতে 

হইলেই ইতর বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষ্যার্থের চিত্ত। করিতে হইবে, 
মনকে এক ব্যাপারে ব্যাপৃত্'করিতে হইবে, মনে এক ধারণা থাকিবে, 

এক তান গ্রতীতি থাকিবে। বহিধিষয়ে একরূপ আব্ধযতা ঘর্টিবে। 

যখন কোন ব্যক্তি তুন্নবার়ের কার্য্য আরম্ভ করেন, স্যচিতে সুত্র প্রবেশ 

করাইতে প্রয়াস পান, তখন দেখ! যায় অনেকেই অনন্তমনে উহা নি্পা- 
দন করেন, এমন কি তখন অনেক সময়ে শ্বাসাদি প্রাণন ক্রিক! পর্য্যস্ত 
রহিত হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থা অনেকেরই ঘটিয়। থাকে, উহা- 
কেই মনের একতানতার প্রকৃত উদ্াহরণ রূপে উপস্থাপিত করা য/ইতে 
পারে? অভ্যাস বলে জপ সময়েও তন্রপ মানসিক ক্রিয়া, হইলে জপ 
হুসমাহিত হইল, এরূপ বলা যাইতে প্রারে এবং অচিরে জপ ফল 

লাভ হইবে এরূপ আশা করা বাইতে পারে। যথা বিহিত রূপে 
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নিত্য কর্মানু্ঠান করিলে মুক্তি দ্বার অনাবৃত হয়, ইহাই শান্ত্রোপদেশ । 
নিত্যকশ্্ানুষ্ঠাত।, ক্রমশঃ উন্নত হইবেন, ইহাই আশার বিরাম স্তল। 
অনুষ্ঠেয় কর্্মগুলি অর আল করিয়! সর্দাল সুন্বররূপে নিস্পার্দিত 
করিতে হইবে | দীক্ষাঁবধি এপর্ষ্স্ত আলোচন1! করিয়া দেখিলে, 

দেখিতে প্রাইব, কল্যও যাহা ছিল আজ তাহা হুইতেও ন্যুন হইয়া! 
বিষক্ব বাসন। বলৰতী হইয়া অনুষ্ঠানে নান প্রকার বাধা জন্মাইতেছে। 
কোনরূপে ব্রত রক্ষা! করিয়। মনকে প্রবোধ দেই, অথবা লোকের 

নিকট অনুষ্ঠাতাঁর বেশ প্রদশন করি। ধ্যান কালে ধ্যেয় বিষয় অন্তরে 

প্রায় আবিভূ্তি হয় না, যদিও কদাচিৎ ববিছ্যৎ বিকাশবৎ বিকাশিত 
হয়, তত্ক্ষণাহ বিষয়ের ছবি প্রকাশিত হয়। হয়ত প্প্েয়সীর মোহন 

মুর্তি অন্তরে অন্তরে বিভাষিত, অথবা অর্থা্জর্নের পদ্ধতি চিন্তা করি। 
কোন সময়ে শক্র-নিপাতের সাধন সমাধান করি, কোন সময়ে ব৷ পরের 

সর্বনাশ চিস্তা করিয়া তাহার জপনা উপহ্থিত করি! জপের সময় 

তদর্থ চিন্তা কোন রূপেই থাকে না। বিষয়ের মূল মন্ত্র জপে মনে বত 
উৎসাহ, উপাস্য দেবতার্থ চিন্তায় তাহার সহশ্রাংশের একাংশও উৎসাহ 

বা উদ্দাম থাকে না। হন্তে জপমালা! কুন্তু-চক্রের ন্যায় নিয়ত বিঘুর্ণিত 
ভইতে হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, গ্রস্থিগুলি শিখিল হইল, কিন্ত হৃদয়গ্রস্থি 
কোন রূপেই ছিন্ন হয় না। জপ সময়ে অন্যের সহিত আলাপ করি- 

তেছি, জন্যকে কার্ষ্যের উপদেশ দিতেছি, সাংসারিক ব্যাপার নির্ধাহের 

বন্দোবস্ত করিতেছি । হাতের মালা হাতেই আছে, সুতরাং আমি 

জপ-পরায়ণ, নিত্যকন্মানুষ্ঠাতা, সাধু»ধার্মিক। কিন্তু আমার অন্তর 
নিতান্ত কলুষিত। মন কলুষ কালিমায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন। দিনাস্তে দশ 

বারও রীতি পূর্বক জপ ক্ক্রিরা নির্বাহ করিতে পারিতেছিনা। 

অন্তরের এইরূপ ব্লীব ভাব বিদুরিত করিতে আমার বড় প্রয়ান আছে, 

ইহা'ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না, কারণ যাহাতে মনের সত্বভাব বলবৎ 
রূপে প্রচারিত হয়, এরূপ আহার বিহারের অনুষ্ঠান ফরি না। শ্রতিতে 

আছে “আহার শুদ্ধৌ সত্ব শুদ্ধি: সব্বশুদ্ধোৌ ফ্রবান্মৃতিঃ। জ্রপের 
লক্ষ্য মনো'মন্দিরে* নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে, আহার শুদ্ধির 
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আদেৌ গ্রয়োজন। আহার শুদ্ধি বলিতে কেবল সাবিক ভোজন বল! 
শ্রুতির তাৎপর্য নহে। আঙার বিহায়াদির শুদ্ধিই এ স্থলে আহার 
শুদ্ধি। আমর! যখন কোন বিষয় অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন 

কারমনোবাক্যে দিৰানিশি ভাহারই অন্ুধ্যটান করিয়া থাকি। 

তদনুকৃল কাধ্য কলাপের সমাদর করি, ইহাতে তছ্িবয়ে মনের দৃঢ়ত। 
উদ গাঢ় সংস্কার উৎপাদন করে। কিন্ত ধেয় ধ্যানে, উপাস্য উপাসনে, 

পুজ্য পুজনে, জপ্য জপনে মনের গতি কেন জানি তেমন হয় না, 

প্রথম যদিও কিঞ্চিৎ উৎনাহের আগম হয়, অন্নকালে তাহ। বিশীন হইয়। 
যায়। আর্থিক অবস্থার উননতিই এখন উন্নতি বলিয়। বিবেচিত বয় 

এবং তৎসাধনেই নিরন্তর চেষ্টা থাকে । কিন্তু আত্মার উন্নতি; মনের 

উন্নতি, দেহের পবিত্রতা' কত দূর বদ্ধিত হইয়াছে, তথ্প্রতি প্রায়ই লক্ষ্য 
থাকেনা । অশেষ-বিষয়-চতুরতা৷ বুদ্ধিমত্তার ভ্ঞাপক্ক হইয়া উঠিতেছ্ছে, 
কিন্তু সুবুদ্ধি প্রায়ই-স্থদূর পরাহত । বিষয়প্রবণাস্তর, ইন্্রিয়'দাঁদ আমি, 
জ্ঞাতা। রূপরস গন্ধস্পর্শ শব্ধ বিষয় পঞ্চক একান্ত জেয়, সৃতরাং জ্ঞান ও 

তদন্ঞ্ধপ হইতেছে। এবং ভূত প্রমাতার জপে সুফল-লাভ নিতান্ত 
দুরাশা। জপ তিন প্রকার, বাচিক, উপাংশু ও মানস। 

“ত্রিবিধে। জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদং নিবোধত। 

বাঁচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধামতঃ ॥৮  নারসিংহে 

এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে, বাচিক হইতে উপাঃগু শ্রেযান্*"। আবার 

উপাংগু হইতে মানস জপ শ্রেয়ান। মাঁনসজপ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
“ত্রয়ানাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ানবঃ স্যাহতরোত্তরঃ |” নারসিংহে। 

বাচিক জপ--যে স্থলে উদান্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সংযোগে 

স্প্ব্ূপে উচ্চারিত হয় তথায় বাচিক জপ। ব্রদ্মজ্ঞ অর্থাৎ, বেদপাঠে, 

উদ্দান্তাদি শ্বর ক্রমে পাঠ করিতে হয় উহাও জপ! এই বিধির অভি- 

প্রায়াহুসারে ইহা বলা যাইতে পারে ষে, যে সমস্ত. মন্ত্রে উদাতাদি শ্থর 

নাই তাহার বাচিক*জপে হুন্থ দীর্ঘাদি মাত্রার রক্ষা এবং বর্ণাদির যথোচিত 
উচ্চারণ পূর্বক পাঠ করিতে হইবে । নচেৎ জপ শুদ্ধ হইবে না। জপাদি- 
স্থলে কেবল তদর্থ টিস্তা দ্বারা ইছলাভ এবং হুর্গতি বিনাশ যেমন হইয়া 
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থাকে তেমন তন্ুস্ত্রোচ্চারণ দ্বারাও একটি স্থফুল ঘটিয়! থাকে |. এজন্য 

শ্রুতির শাসন রহিয়াছে যে, অপণব্াাদির ব্যবহার করিকে না; সাধূচ্চারণের 

সহিত জপ হইলেই পূর্ণাঙ্গ জপ হইয়া থাকে । কোন কর্ম পূর্ণ না 
হঙ্কলে পূর্ণ ফলের আশা কর। অসঙ্গত ॥ জপ. একটি যজ্ঞ। এই অন্য 

প্রাপ্তক্ত শ্লোক্কে জপযন্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । যজ্তঞে অপ শব্দ ব্যবহার 
কর! বড়ই নিষিদ্ধ। «না যজ্ঞিয়াং .বাচং বদেৎ+, এই শ্রুতির শাসন 
উচ্ভার বোধক টান 1 শত শাসনআর ও রহিয়াছে । 

“তসশ্াঘব, ক্ধণেন 'ন শ্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ রেচ্ছোইবাধদেষ 

অপশব্দ2” | 

অতএব বাটিক জপ, জপের মধ্যে নিয় প্রকারের হইলেও স্বরও বর্ণ 

গ্রামোচ্চারণে বিশেষ সবধাঁন থাকিতে হয় । ক্ীনান্তে সন্ধ্যাদি ক্রিয়া 
শশেঘে মন স্থুকুমারতা প্রাপ্ত হয় তখন বাচিক জপ-যোগে চিত্তের স্থৈর্য্য ও 

শান্তি উপস্থিত হইতে দেখা যাক্স। কোন বাধা না ঘটিলে কতক সমর 

মনে সন্বতাব পরিস্ফ,রিত হইয়া রূপকার্ধ্য একবপ সমাহিত হয় এরূপ বলা 

বায়। এরূপ জপে দর্শনেনিয় বারা বিদ্ব না ঘটিলেও শ্রবনেজ্দ্ি় অনেক 

সময় বাধা জন্মাইয়া থাকে ।' নিভৃতে বসিয়া বাচিক জপ সাধন করিলে 
অনেক সময় আমার মত দুর্গত সান্মরষের ও মনোধে।গ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু 

শ্রবনের ক্রিয়। প্রায়ই রুদ্ধ হয়না। তবে তার স্বরে উদাত্তাদি. স্বর 

বিন্যাস কম্মিলে যদি সেইম্বরের নিকট বহিঃস্থ পুর মন্দ হয়, তবে কোন 

বাধা হয় না। বটে, কিন্তু পুনঃ*পুনঃ শব্দিত হইলে বাঁচিক জপ-রব পরাভূত 
হইয়া যায়, সুতরাং বাধা ঘটে। অন্তরের স্থ্্য ও অনেকক্ষণ থাকে না। 

আমার মত লোকের নিকট বাচিক জণপর ক্রিয়া আংশিক চার 

হইতে পারে মাত্র ূ  

উপাংগু_-ঈষৎ ওঠ চালনা করিয়! ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ রাড 
উপাংগু হইয়! থাকে। তাহাতে ঘৎ কিঞ্চিৎ শব্দ শব্দিত হইবে তাহা। স্বয়ং 
ভিন্ন অন্যে জানিতে পারিবে ন।। অধুন। অনেক লোকেই ছ্রই পণের পাস্থ। 

পাঁণিনী ব্যাকরণের দিক প্রক্রিয়া সাধক স্ুত্রের উদাহরণ সময়ে উপাং- 
-শুরু উদাহরণ গ্রদর্শনার্থ "“দথাজলে নিমগ্রস্য” এরূপ উদ্দাহরণ প্রদর্শিত 
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হইয়াছে । জলমগ্্ ব্যক্তি কথা কহিতে চাহিলে তৎকালে তাহার ওষ্ঠ 
চালন! হইয়া 'থাকে, কথ! পরিশ্বূরিত হয় নাঁ। উপাংশু, মানস ও বাক্ষি 
ধাগের মান্ত্ো্চারণ কালে পূর্বোল্লিধিত ্ বরঞয় সংযোগে পাঠ করিতে হয় ন! 
তখন একম্বরে পাঠ করিলেই হয়,*যজ্ঞএক শ্রতিঃইত্যা্ি পানিনি শাসন 
উহার জ্ঞাপক। এ্রস্থলে বর্তমান প্রচলিত ভাব দ্বারা কাহ!রও ত্রাস্তি 
ঘটিতে পারে বলিয়া লিখিত হইতেছে যে, উদাত্ত, অন্থদাত ও শ্বরিত এছ 

তিনটিই স্বর। হস্ব, দীর্ঘ ও পুত উহা মাত্রা । একমাত্র হস, দ্বিমাত্র 
দীর্ঘ, ব্রিমাত্র প্রত আর বাঞ্জন অর্ধমাত্র। পরিমাণকে মীত্রা বলে । 

ধত সময় উচ্চারণ ক্রিয়া! চলিবে তাহার বোধক, মাত্র] । | 
|. মা্চাহধাতপচ ক্বরিতশ্চ শ্বরাত্রয়ঃ 1, 

নারদীয়।, ও পাণিনীয় শিক্ষা 

একস্বরে পাঠ করিতে হইলেই সমান স্বরে অর্থাৎ শ্রিতস্বরে পাঠ 

করিতে হ ইবে এব্প বুঝিতে কোন সন্দেহ থাক। কর্তব্য নহে। 
সানস-__জিহবা ও ওটষ্ঠ চালন নাকরিয়া বর্ার্থ সন্ধানাত্মক মানস 

'ন্তাসে মানস জপ-ক্রিয়। নির্ববাহিত হইয়া থাকে । মানস জপে ফলাধিক্য 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আয়ান সপেক্ষ। | মনের চাঞ্চল্য থাকিলে মানস জপ হইয়া 

উঠেনা। মনঃ সংযোগ সহজ নয়। মানস জপ দশবার নিম্পাদন কর 

কঠিন। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। অধ্যবসায়ে অনেক কর্্মই 
হ্থপাধিত হয়। স্বতরাং মানস জপ একেবারে অসাধ্য নহে ।“কিত্ত স্থসাধ! 

নছে। যাহার মন উন্নত ও পবিত্র কুগ্ররপ্তিগুলি তাহার নিস্তেজ হুইর। 

পড়িয়াছে। শঙ্নে স্বপনে জাগরণে মানসিক উন্নতি জন্ত ব্যাকুলতা, আছে, 
অসদ্বিষয় হইতে নিরন্তর অন্তরে থাকিতে চেষ্টা আছে, তাহার পক্ষে 
মানস জপ শীঘ্রই সসম্পাদিত হইয়া পাকে । অনেক, লোক নান্রা 
কারণে বহিরিক্দ্রিয়ের চালনায় স্থগিত থাকেন কিন্ত মনে মনে মনের 
স্থৈর্য সম্পাদনে অক্ষম | ভগবান্ তৃত লোককে মিথ্যাচার বলিয়াছেন । 
“মিথ্যাচারংশ *উচ্যতে+ গীতা । মিথ্যাচার ব্যক্তি লোকের নিকট 

সাধু থাকিলেও লোকনাথের নিকট অসাধু। তাদৃশ ব্যক্তি ও মানস 

জপে মনশ্িন্তার বিষষ্ীভূত বিষয় ভাবনা গ্রস্ত হইয়! মানস জপ করিস্তে 
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পারেনা । জপে যাহার অনুরাগ আছে, ইতর কর্ীপেক্ষা জপের 
লমাদর করিয়। থাকে, বথ! সম্য়ে জপাদ্দি কশ্নী সম্পন্ন করিয়া থাকে 

ক্রমোন্বতি . লাভার্থে নানাবিধ যত্ব আছে, আহার বিহারে অতিশর 

সাবধান,কুসঙ্গে বণ আছে, চরমের জন্যে ব্যাকুল, পরকালে আস্থ! টার 

ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম করিয়। নিত্য কর্মে সংশিত ব্রত, শোঁচে ও ইঞ্জিয সংয 

চেষ্টা আছে, তাহার একদা মানস জপ সমাহিত হইতে পারে। এই 

ত্রিবিধ জপই প্রচলিত । একের পরে অন্ন্য অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্রমে 

মন পরিষ্কৃত হইয়। শ্রেষ্ঠ করের মানস জপ সাধনে অধিকার 
জঞ্সিতে পারে । 

“যত্রোচ্চ"নীচ স্বরিতৈঃ স্পষ্ট রত ৬ | 
মন্ত্মুচ্চারয়েঘ্যক্তং জপ ষজ্ঞঃ সবাচিকঃ ॥ 

শনৈরুচ্চারয়েন্মস্রমীষদোষ্ঠো। প্রচালয়ন্। 
কিঞিৎ শব্ং স্বয়ং বিদ্যাদপাংশুঃ সজপঃস্থতঃ | 

ধ্যেয়! যদক্ষরশ্রেপ্যা বর্ণাত্বর্ণং পদাৎপদং । | 
খব্ধার্থ মানসাভ্যাসং স উক্তো!। মানসো জপহঃ ॥৮ 

পুর্বে বলা হইয়াছে বাচিষ্ক জপ উদাত্তাদি স্বর সংযোগে নিশ্পুত্ন 

হইবে কিন্ত উচ্ৈঃস্থরে বাচিক জপ নিষিদ্ধ, মধ্যভাবে ধরিশ্বর সংযোগে 
বাঁটিক জপ করিতে হইবে। 

“নে$চ্চৈজ প্যং বুধঃ কুর্য্যাৎ সাবিত্র্যাস্ত বিশেষতঃ 1৮ 

জপ সময়ে কতকগুলি কল্প নিষিদ্ধ। পাদ চারণ, হাস্য, পার্খাব-. 
লোকন, মন্তকে উ্ধীষাদি ধারণ, কোন কথা বল! অকর্তব্য। এবং 

অন্যকেও শ্রবণ করাইবে ন!। 
নি চংক্রমন্ ন বিহসন্ ন পার্খমবলোকয়ন্। 

নোপীত্রতে। ন জল পংশ্চ ন প্রারুতশিরম্তখা ॥ 
ন পদ পাদমাক্রম্য ন বৈ বহিকরো স্থৃতৌ। 
নৈবং বিধং জপং কুর্য্যাৎ নচসংশ্রাবয়েৎজপম্ ॥+ * 

উত্তিষটন্ বীক্ষৎমানোর্ক মাসীন: প্রাতথুখোজপেৎ। 
প্রাকৃকুশেধেব ,মাপীনো বসানো বাসসী শুভে ॥ 
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যদি স্যাত ক্লিন বাসাবৈ গায়ত্রী মুদকে জপেচ। 

অন্যথা তু শুচৌ ভূম্যাং কুশোপরি.সমাহিনঃ ॥ 

যোগি যাজ্ঞবন্ক্য--- 

ষোগি ষাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ জপার্দির যে সমস্ত বিধান করি- 

য়াছেন উহ গায়ত্রী জপ জন্য হইলেও তদনুসারে বিশেষ বিধান ব্যতীত 

জপ ক্রিয়া ।নির্বাহ করিতে হইবে । অন্যান্য শাস্ত্র সকল বেদ্নান্ছগত। 

বেদ বিরুদ্ধ বিধান শিষ্টের অগ্রাহা, সুতরাং মানবের প্রতিপালনীয় নহে। 

গৌতম বলিয়াছেন জপ ক্রিয়াকালে ক্রোধ, মোহ, হাঁচি নিদ্রা, 
নিষ্ঠীবন ( থুথু ফেল1) হাই এবং স্ত্বীজনের প্রতি কটাক্ষও করিবে না। 
যদি একান্তই ইহাদের সস্তব ঘটে তবে আচমন পূর্ব্বক স্থুর পুজিত বি 

স্বরণ করিয়া পুনর্ববার 'জপে প্রবৃত্ত হইবে । 
“ক্রোধং মোহং ক্ষুতং নিদ্রাং নিষ্ঠীবন বিজন্ভিতম্। 
দর্শনং বনিতানাঞ্চ বর্জয়েৎ জপকর্শণি ॥ 

আচমেৎ সম্ভবে চৈষাং ম্মরেছিষণং স্রার্চিতম্। 

জপকালে কথাবার্ত। ৰল৷ একান্ত নিষিদ্ধ । ব্যাস বলিয়াছেন, এজপকাঁলে 

নতাঁষেত ব্রত হোমা দিকেবুচ,, | ৰাক্যালাঁপ পরিভ্রমণ, সংক্রমণাদি নিষিদ্ধ 

হইলেও দেখিতেছি অনেকেই জপ ও এ সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ নির্বাহ 
করিয়। থাকেন । কেহ স্নানান্তে হাটিতে২ জপ ক্রিয়। নির্বাহ করেন, কেহবা। 

জপ-্তস্তে ভোজনাগারে ,পবেশ পুর্ধক উদর-পুর ভোজনে শিযুক্ত হন। 

কোন কোন জপী অদীনন্ভ ন! শনা লোঁকের সহিত আলাপ ও জপ 

এক সময়েই সারিয়া ফেলেন। কেন বা আমাকে জপ-কার্ধ্য নিরত বুলিয়া 
সুখ্যাতি করুক এই অভি প্রায়ে আড়ম্বর পুর্বক জপঘট। করিয়া থাকেন, 

কেহ বা দিবাশেষে ভ্রমণকাঁলে জপমালা বিবুর্ণিত করিতে করিস্ত গ্রকাশ্ত. 
পথে বিচরণ করিয়! থাকেন । নিয়ত জপের বিষয় মানসপটে অঙ্কিত 

রাখিতে ঘাটে মাঠে পথে সভার যেখানে ইচ্ছা! জপক্রিয়া চালাইতে 
আপত্তি নাঁই, কিন্তু ধর্শধবজী না হইলেই ভাল । সানুষে প্রচারিত হইবে, 
এই অভিপ্র/য়ে জপার্দি কর্ণ করিলে কোন ফললাভ হইবে কি? দেহে- 

ত্র্িয়ের চালনা মনের অস্থের্য্যে জপ-ক্রিয়া কিরূপ নিষ্পাদ্দিত হুয় 
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আমরা তাহা বুঝিতে পারি না । তবে যাহার! সিদ্ধষনোরথহইয় ছেন, ব্রহ্ম 

স্তান অস্তরে বিভাসিত, ধাহাদের বিষয় বাসন। সম্পূর্ণরূপে নিমুর্ল হইব! 

গিয়াছে, কু অভ্যাস আর ভ্রমেও উপস্থিত হয় না তাদৃশ মহান্ভব ব্যক্তি 
গমন করুক, ব। কথ বলিয়। কালক্ষেপ করুক হাস্যপরিহাসাদি যাহাই 

কেন করুকক্স। তাহারা অস্তরে লক্ষ্যত্রষ্ট হন না। নিয়ত মনোমন্দিরে সেই 

ওঁ্পনিষদ-পুরুষ বিরাজিত, মন অঁহাতেই বিলীন । অভ্যাস বশতঃ 

অন্য কর্মে ও বাধ! ঘটে না। জপী জপকালে অস্গুলীসঞ্শালনাদ্দির যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতে জপকার্ধ্য স্থুসমাহিত হইতেছে এরূপ 

বলা যাইতে পাঁরে না। যেমন জপকালে 'আলাপাদ্দি অন্য বর্শা কর! 

অবিধেয়, তেমন অন্গুলী-চালনারও নিয়ম বিহিত আছে । 
মধ্যমার ছুইপর্ধ জপকালে পরিবর্তন করিবে । উহার নাম মেরু। 

মেরুকে স্বয়ং ব্রহ্মা দূষিত করিয়া! গিয়াছেন। অন্ুষ্ঠাগ্রে জপ নিষিদ্ধ 
এবং সংখ্যাৰিরহিত জপ ও নিক্ষল ! 

“মধ্যমায়। দ্বয়ং পর্বজপ কালেতু বজয়েৎ। 

নংমেরুং বিজানীয়াৎ নট ব্রহ্মণাস্বয়ম্ ॥ 

সান ষজ্জপ্তং যজ্জপ্রং মেরুলজ্ঘিতম্। 
অসঙ্ঘাতঞ্চ যজ্জপ্তং ততৎসর্বং নিশ্কলং ভবে ॥ 

মদন পারিজাত । 

মন্লী্িলি কুঞ্চিত করিলে দেখা যায় অন্গুষ্ঠ ভিন্ন প্রত্যেক অঙ্থুলীর 

তিনটা খণ্ড আছে। অঙ্গলের দুইটা খণ্ড । প্রতি খণ্ড গ্রস্থি সংযুক্ত | 
একগ্গ্রস্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্য্যন্ত খণ্ডের নাম পর্ব ॥ সামান্য ভাষায় 

উহ? পাব বলিয়। চলিত ॥ প্রতি অঙ্গ,লীর তিন পর্বেই জপ হইয়। খাকে। 

আধামীর ফেল একপর্্ন জপ হইয়া থাকে । অঙ্গ,লের কোন পর্ব জপে 

বাবইঈষ হয় না ফেবল অগ্র পর্ব ঘার। অন্য পর্ষরে চালনা করিয়া সংখ্যা 
করীহয়।. 'অনামিকীর মধ্য পর্ব, হইতে, আরম্ভ করিয়া তর্জনীর মুল. 

পর্ব পর্য্যস্ত দশধ। জপ হইয়৷ থাকে । 
পতিল্রোঙ্গ-ল্যক্তরিপর্বাণো। মধ্যম! চৈকপর্বিকা। 

" অনীশ মধামধণীরভ্য জপ এবমুদ্রাহতা . ১. গঙ্ঘঃ 



১৫৪ বেদব্যাস।- 

এতত্ব্যতীত আর একটা কথা আছে। জপকালে অঙ্গ,লী বিয়োগ 
করিলে জপ নিষ্ষল হইবে । আর পর্ব সদ্ধিতেও জপ নিষিদ্ধ। প: 
মধ্যে, অঙ্গ-উাগ্র পর্বব মধ্যে রাখিয়। জপমন্ত্র জপ করিতে হইবে । 

“কনিষ্ঠানামিক। মধ্য! চতুর্থী তর্জনীমতা। 
তিআোঙজ-ল্যস্ত্িপর্বাণো। মধ্যমাঁচৈক পর্ববিক! ॥ 

পর্ব্ব়ং মধ্যমায়। জপকালে [বব য়েৎ। 
_ এনং মেকং বিজানীয়াৎ দুষিতং ব্রদ্মণান্বয়ম্ ॥ 
আরভ্যানামিক। মধ্যাৎ প্রদক্ষিণ ক্রমেণ তু । 
তর্জনীমুল পর্য্যস্তং জপেদ্দশন্থ পর্ববস্থ ॥ 

অঙ্গ ীর্মবিযুন্রীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলম্ । 
'অঙ,লীনাং বিয়োগেতু ছিদ্রেযুস্রবতেজপঃ ॥ 

অঙ্গ,ল্যগ্রেযু যজ্জপ্ডং যজ্জপ্তং মেরুলজ্ঘনে। 

পর্বসন্ধিযু যজ্জপ্তং তৎ সর্বং নিক্ষলংভবেৎ ॥ 

পুরুশ্চরণ চঞ্িকায়াম্। . 

জপ সম্বন্ধে সাধারণ বিধিগুলি একরূপ বল! হইল। এতদত্ডিরিক্ত 

আর একটা এই বিধি দেখা যায় যে, দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে হইবে এবং 
উক্তা বস্ত্রাবৃত করির! হৃদয়ে হন্ত রক্ষণ পূর্বক জপ ক্রিয়। নির্বাহ করিতে 

হইবে । 
“হৃদয়ে হস্তমাদায় তির্যক্কৃত্বাকরাগ্গুলীঃ। 

আচ্ছাদ্য বাসস! হস্তৌ দক্ষিণেন সদাজপেৎ ॥ 
মন্ত্রকোবষে।, 

এই বিধানে স্পই্টরূপে দক্ষিণ হস্ত লিখিত না খাকিলেও দক্ষিণ হত্তই 
বুঝাইবে। নাতির উর্ধাগের কোন কর্ম করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বার! , 
নিশ্পন্গ করিতে হইবে এবং নাভির অধোভাগের কোন কর্ম বাম হস্তে, 

নিপন্ন করিতে হইবে) অঁপকালে, দক্ষিণ হত্ড দ্বারা জপ করিতে হইবে 
ইচ না বলিলেও বুঝা'যাইতে পারে । এখন একটী কথ! এই, যে ব্যক্তির 

ছুর্ভাগ্য বশতঃ দক্ষিণ হস্ত অবশ অথব1- রহিত তাহার জপ কেমন করি! 

নিশ্পুল্ন হইবে? শাস্ত্র তাহার স্পষ্ট বিবি ছুপ্রাপ্য। যাহার উভয় হস্ত নাউ্ 



॥ বেদব্যাম। । ৯7৫. 

তাঁহারই বা উপায় কি হইৰে। এই আপত্তি দ্বার! তাহার জপাদি নিত্য 
কর্্মহইতে মুক্তি লাভ হইবে শাস্ত্রের এরূপ আদেশ নাই । জপ করি- 
বারই বিধি আছে। এমন রি অশৌচকালে মানস জপের বিধানও দৃষ্ট 
হইয়! থাকে কারণ শান্্ব বলেন মনের অশুচি হয় ন1। সুতরাং হস্ত 
বিরহিত্েরণমানস জপের কোন বাধা নাই। বাহ্থেন্দ্রিয়াভীবে বাহজপেরই 
বাধা হইতে পারে। বামহম্তবান্ যামহস্ত দ্বারা শৌচ ক্রিয়া নির্ব্বাহ 
করিয়া, দক্ষিণ হন্তু-করণীয় ব্যাপারও নিম্পন্ন করিয়া থাকে, অন্তান্ত 

ব্যাপার একহন্তে নিম্পরন হইলে জপের "সময় বিরামলাভ অধযৌক্তিক। 

উহা দ্বারাই ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে ৷ কর্ম করিবারই বিধি, কর্ম 

ছাড়ি দিবার বিধি নাই। এমন ক্রি জীবন্দুক্ত সিদ্ধমনোরথ মহাজনগণ, 
বর্তব্যকর্ম্ের পার প্রাপ্ত হইয়াও কেবল লোক সংগ্রহের জন্য পূর্বাভাস 
বশততঃ নিত্য কর্মান্ুষ্ঠান করিয়া থাকেন । তদৃষ্টে অন্যলোক কর্মে প্রবৃত 

হইবে। সিদ্ধগণ যখন কর্মের বহিঃস্থ হইয়া কশ্ম কাঁরতেছেন তখন 
আর মাদৃশ সদাবন্ধ জীবের কর্ম না কর! শান্ত্রাদেশে নাই । 

অনেকের বন্দনায় অন্কুরাগ আছে। একান্ত মনে স্তব করিতে ২ 

মন তগ্দত হইয়া উঠে। তাদৃশ ব্যক্তির বন্দনাষও ফল লাভ হইয়া 

থাকে। কিন্তু বন্দনা সকল সময়ে ঘটিয়৷ থাকেন সন্ধি সময়ে, শ্সানান্তে, 

দেব-গৃঁহে বন্দনার ভাবাবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে কিন্ত জপের অনেক 
সময় প্রান্ত হওয়! যায় কিন্ত জপে মন থাকিতে* চায় না । বন্দন। দ্বারা 
ভক্তিভাৰ আবিভূত হয়, জপে সমাধি লাভ শীত্ব হয়। জপের ফলাধিক্য 

থাকিলেও নিম্পাদন কঠিন। কারণ মনের স্থ্্যয ভিন্ন জপ ক্রিয়ার 

সমাধা হয় না। মনের স্থিরতা অশেষ উপায়ে করিতে হয়. তজ্জঞন্ 

জগ কঠিন, অন্ততঃ আমার মত মানুষের নিকট কঠিন। কঠিন 

হইলেও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করা কর্তব্য। চেষ্টাও অভ্যাস 

কালে জপে নিপুণতা জন্মাইয়৷ থাতক। আমর! যাহা কিছু করি 
প্রত্যেকেরই ফল কালসাগেক্ষ । সমুচিৎ দ্দৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতে 

হইবে। তৎক্ষণাৎ নিরাশ হইয়া পরিত্যাগ কর। সঙ্গত নহে। পূর্বের 
স্কহিত বর্তমানেক্স তুলনা করিলে উন্নতি অবনতি নিজেই স্থির করিতে 



১৫৬ | যেদ্ববযাল। / 

 শারে। তান্ধুসারে সাবধান হলেই ভবিষ্যতে উন্নতি .হইতে- পারে । 
_ ধন! ধত সহ্জ কার্ধ্য পরিণত ফরা ততোধিক.কঠিন। : ...- ১৭ 

আমরা যখন কোন সংসারকন্মে -বিনিষুক্ক হই.. তখন 'যতক্ষণে 

সেই কর্ম নির্বাহিত. না হয়, করে ফলপ্রাপ্ড না হই। ততাদন তাহা 
হইতে ক্ষাস্তলাভ করি না। সাধনার্থ অশেষ উপায় ।অবলম্থিত.: হইয়া 
খাকে। আবশ্যক হইলে নীচজনের,পর্যান্ত ছনানুবর্তম ও -কোযামোদ 
করিতে হয় মর্থের অপ্রতুল. হঈলে ধার করিয়! ,ধাকি,পরিশোধের 

ক্ষমতা বা অর্জন ক্ষমতা ন! ণাকিলে 'তিক্ষাবৃতি অবলম্বন করিপা 

গ্রহ করি। কোন সময়ে 'মার্গুময়ুক্ষমালা সমাচ্ছর হইয়া গলত্তর্টে 
উষ্টসাধন করি, কখন, ঝ! হিমপাত - ব্যর্থ করিয়া প্রকৃতির সহিত 

বিবাদ আরম্ত করি। প্রাবুটকাঁলে অবিরল ধার! স্পিতে সিক্তকলেবরে 
ঘসন কদাপি পরিবর্তন করিতে অবসর পাইয়।উঠিন! ।. সংসারের 

জন্য সংসারের জালা. অল্লান -বদনে সহ্য করিতে পারি। খ্বাপন্ন- 

সঙ্ধপ-কাননে বা নক্তাদিবদোগণপরিপুরিত সাগর " গর্ভ প্রবেশ 
করিতে শঙ্কা ক্রি না, ফলতঃ যাহা বিপজ্জনক ফ্ডাহাই নিঃশবে সহা 
করিতেছি। কঠোরতা হইতেও কঠোরতা করিয়া রিশেষ প্রয়াস 

পাইতেছি কিন্ত জপাদি নিত্য কর্মাহুষ্টানের জন্ত তেমন গতি হয়. না! 

“ধৈর্য্য থাকেনা, অধ্যবসায় আসে না, কঠোরতা রহ হয় না, সিদ্ধি- 

শাভের জন্ত সাধুক্ন সমীণ্প কিছু জিজ্ঞানা করি না। যদি কেণি অবধুত 

সৌভাগ্য বশতঃ আধিভৃত তন তবে তাহার নিকট, রোগের- উষধ, 

নিজের অর্জন ও চিল্লায়ুতা, স্ত্রী পুত্রের ও ভাদৃশ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া 

'খাঁকি 4: অথব1 স্বীয় প্মভিই লীধন হইবে কি ন। তদ্িষক প্রশ্ন করিয়! 

থাকি। অস্থকুল উত্তর প্রার্ড হইলে হৃদয়ে. আনন্দ .অন্কৃভূত হুইয়!. 

খাকে.। জপার্দির অনুষ্ঠান জন্য আমার চেষ্টা নাই জপফল প্রাপ্ত 

হই না। পরিশেষে জপাদি দ্বারা, কোন ইষ্ট ফল হয়না এরপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই। আমাদের দোষে কর্মফল সদ হ্রনা ইহ! মনোষধ্যে 
উদ্দিত হয় না | রি 

ভারতের ছু্দিনের সহিত ' অনুষ্ঠেয় কর্ণে ও জসশঃ অনাস্ 
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জন্মিতেছে। : জপ. তপ প্রায় লোপ পাইতে চলিল। এক এক অঙ্গ 
ক্রমে সাধনার ' পথ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, একটি অঙ্গ যর্থাবিহীত অন্ু- 
স্িত হইলে ঙ্গীস্তরের সাধনায়" প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য কিন্ত আমাদের 
ইচ্ছ। হয় সাধমা-ব্যতীত অনায়াসে সিদ্ধিপাভ করিয়া থাকি। যাহারা 
সংসারক্ষে আকিঞ্চিংকর বোধ করিয়। পর্ণশালায় ফলমূলে জীৰন রক্ষ! 
পূর্বক ইষ্টফল স$ধন করিতেন, জগতের কল্যাণ চিন্ত। করিতেন, শোক 
মোহ যাহাদের চত্বরের লুদূরেও উপস্থিত হইতে পারিত ন! পরস্পর, 

হিংশ্রক জন্তগণ, ঘাহাদের মুাবলোকনে হিংস৷ দ্বেষ পরিহার করিয়! 

শাস্তভাবে * অবলম্বন করিত আজ তাহাদের সম্ভানগণ অনুষ্ঠান বিমুখ 

হইয়। বিলাম পরায়ণ ও মূর্খ হইতেছে । কপির মাহাম্ম্যে আরও .কত 
হইবে শাস্ত্রে তাহাও নিদিষ্ট রহিয়াছে। শীঘ্ব আর ভারতে সদাশী 
নাই। ভারত এখন বিজাতীয় বেশভৃষা, পরিহিত. হর ভিন্ন মুর্তি পরি গ্রহ 
করিতেছে । ধন্য কলি। 

শান্ব-ব্যাখ্যা। 

ট : € পঞ্চদশী ) 

পৰাম্পর্শাদয়ে বেদা। বৈচিত্রযাজ্জাগরে পৃথক্। 

 ততেুবিভক্তা। তৎ সশ্বিদেকরূপযানন ভিদযতে ॥ ১॥ 

সকলেই আত্ম বা ব্রহ্ম এই কথাটা জানেন এবং সমস্ত .বস্বর 
অভ্যন্তরে আত্ম বা ব্রক্ম আছেন ও আত্মজ্ঞান হইলেই জীব কৃতার্থ হক্ব 
ইহাও বিশ্বাম করেন অথচ আত্মা কিৎ স্বরূপ এবং আত্মজ্ভান হইলেই: 
বাঁকি প্রকারে ক্কতার্থ বা মুক্ত হওয়। যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই 

জান্নে না? ...ভারার প্যাখ্যা করা.আবশ্যক। তন্মধ্যে আম্মা পদা- 

ীঁ 
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খুটাকি তাহাই প্রথম প্রতিপাদিত হইতেছে । . আমর! জাগ্রদবস্থাতে 

শব, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয় সকল পৃথক্' পৃথক স্কাবে উপলব্ি কিয়! 
খাক্ষি। শব্দ হইতে স্পর্শ ভিন্ন, স্পর্শ হইতে রূপ ভিন্ন, এই. প্রকারে ভিন্ন 

ভিনুপে বিষয়ের জ্ঞান করিয়। থাকি। কিন্ত শব ম্পর্শাদির যে জান 

হয, বী জ্ঞানের কোন পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পান্ছি না।: শবের, 
জ্ঞান যেস্গপ স্পর্শের ভান ও ঠিক,তদনুরূপ | ভান বিষয়ে কোনই ভিন্নতা 

হয় না, অতএব জাগ্রদবন্থাতে শবাদি বিষয় পৃথক ভইলেও তাহার বে 
জ্ঞান হয, যে উপলব্ধি হয়, বিষয়ের যে প্রকাশ টুকু হয়_ বুদ্ধিতে ঘে ততৎ 

বিষয়ের স্ষ,রণ ভর, তাহা এক! সেই জ্ঞান টুকু, সেই প্রকাশ টি শষ 

: স্পর্শাদি সকলেতেই একাকার |. - 
তথা স্বপ্রেহত্র বেদ্যস্ত ন স্থিরং জাগরে নি ৃ 

তদতেদ্তস্তয়োঃ সপ্বিদেকরূপ। ন তিদা্ঠে ॥ 

শবপ্রাবস্থাতে যে সমস্ত বিষস্ের উপলদ্ধি হয় তৎ সমন্তই অস্থায়ী, 
 স্কালাস্তরে তাহাদের প্রীতি হয় ন1।. নিদ্রা জাঙ্গিয়া গেলে আর সে. 

সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হয় না, জাগরণাবস্থায় তাহার "বিপরীত, জাগরণাবস্থায় 

বন্ধ স্থায়ী। এইএপে স্বপ্নে ও জাগরণে বিষয়ের স্থায়িত্ব ও অস্থারিত্বরূপ 
ভিগ্নত। থাকিলেও জাগরণে বিষয়ের বে জ্ঞান-_যে উপলব্ধি শ্বপ্রাবস্থায় ও 

'বিষয়ের জ্ঞান ঠিক সেই প্রকার, জ্ঞানগত কোনই পার্থকা নাই, অতএব 
গ্বপ্নর ও জাগরণাবস্থা ভির হইলেও অবস্থাঘয়ে বিষয়ের যে জ্ঞান ট্হ হয়, 

স্তাহার কোনই ভেদ নাই ॥২। 
স্থপ্তোখিতস্য সৌধুগ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতি; । 
সাচাবরুন্ধবিষয়াববৃদ্ধং ততদা ততঃ ॥ 

স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থার যেমন, বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ছইলেও তাহার 

€ষ টুকু জ্ঞান, তাহার ভিন্নতা নাই, তাহা এক, তেমনি নুযুপ্তি অবস্থায় 
৫ ধে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়,_আমি প্রগাঢ় নিদ্রায় অন্িতূত ছিলাম, 
আমি বাহ্য বিষয় কিছুই জানি না এইরূপ যে “কিছুই জানি না” বলিয়! 
জন হয়, ভাহা এক, এই জ্ঞানের সহিত স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থার বৈষরিক 

" স্রীনের কোন পার্থকা নাই 1. এবং "আমি কিছ জামির এট পো 



যখন স্মরণ হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুপ্তি অবস্থাক্ক 
কোন পদার্থের উপলাভ করিয়াছি, নতুবা! স্মৃতি হওয়া! অসস্ভব, কেননা. 
বিধয়ের উপলদ্ধি না৷ করিলে তাহা! কখনই স্মরণ করিতে পারি. না। 
অতএব 'ঝুঝিতে হইবে সুযুপ্তি অবস্থায় যখন আর কোন ইজিয়াছির 

প্রন্করিতসবা থ্ককে না তখন কেবল মাত্র উীর মূল স্থান অজ্ঞানেরই: 
উপলব্ধি করিয়াছি। তবেই বুঝিতে পারৈলাম, জাগ্রৎ্ স্বপ্ন ও সুযুস্তি 
এই অবশ্থাত্রয়ে, জানেন্ত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিষয়ের যে. জ্ঞান 

ভাছ। এক প্রকার, উহার কোনই পরিবর্তন বা পরিণাম হয়' না ॥৩৫ . 

সবোধেো! বিষয়াদভগ্লো! ন বোধাৎ ্বপ্রবোধবতৎ। 

।. .. এবং স্থানত্রে ইপ্যকা৷ সপিওদবপ্দিনাস্বরে ॥ 
মাসান্ধযুগকল্পেযু গতাগন্ম্যেষনেকদ্ধ]। 
€নাদেতি নাস্তমে ত্যেক। সখিদেষাস্বয়ং প্রভা ॥ 

'স্তবেই - বুঝিতে . পারিলাম, স্তযুপ্তিকালীন যে অক্ঞানের উপলদ্ধি 

করিয়াছি, উহা অজ্ঞান হইতে ভিন্ন! যেমন ঘটের জ্ঞান কালে ঘট ও 
তাহার-জ্ঞান পৃখক্কূপে অন্ভব করি, তেমন নুযুণ্ডি সময়েও অজান, ও. 

ডানার উপলব্ধি ঠিক ভিন্ন, কন্ত যেমন স্থপ্লে ও জাগরণে জ্ঞানের ভিন্নত 

নাই, কক্ধগ নুবুপ্ত অবস্থায়ও ভ্ঞাননের কোনই পার্থক্য নাই। 
এই প্রকার এক দিন যেমন জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ে জ্ঞানের একত।, 

বুঝিতে পারিবাঁম,এইরূপ দিবসান্তরে, প্রত্যেক যামেলপ্রত্যেক বৎসরে সমস্ত 
যুগেও করে, অধিক কি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালেই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন, 

হইতে পারে, বিষয়গত জ্ঞান পদার্থটী একরূপ, এক আকার, উহার 
কোনই বৈষম্য নাই। এই যে ভ্ঞানটার কথ! বলা হুইল, ইহার আর 
এক্টা নাম এসছ্িৎ” ইহার হাস বা বুদ্ধি নাই, কখনও সম্থিৎ আছে, 

কখনও. নাই এ প্রকার কদাচ নির্দেশ করিতে পারা যায় না, তবে যখন. 
বিষয় থাকে, তখনই তাহার ভান বা সস্থিৎ হয়, বিষয় সঙ্গিহিত না. 
থাকিলে বিষয়ের জ্ঞান টুকুও হয় ন1। বস্ততঃ ভ্ঞান পদীর্ঘটী কখনই- 
উৎপন্ন হয় বিশ প্রাপ্ত হয় না । স্িৎ প্রকাশ হই! আবার. বিনষ্ট 
ুয় ইনটাক্স কোনই:কারণ*দেখিতে গাওয়া মায় না, স্থতরাং. এ আপনিও 



* ৬০ এ বেদব্যাম। 

উপেক্ষণীয় । বিশেষতঃ যাহ উৎপত্তি প্রধ্বংসশালী, তাহার পরিবর্তন 

 অবশ্থাভাবী, ইহার খন কোন পরিবর্তন বা পরিণাম পরিলক্ষিত হয় না, 
তথন উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার কর! -অসঙ্গত। এই সন্থিৎস্বপ্রকাশ 

স্বরূপ,-অন্ধ ঘটপটাদি যেন্ধপ জ্ঞানেতে প্রকাশ পাত, তেমনি ইহাও 
.আপম-জ্ঞানেই আপনি প্রকাশ পায়, তাই ইহাকে "ন্বয়ন্প্রভ।” বলে। 

৮.০. এইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাম্পদং যতঃ। 
মান ভুবং হিভূয়াসামতি প্রেমাত্মনীক্ষতেণ « 

পুর্বোত্ত বুক্তির দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে, পারিলাম, এবং এই 
জ্ঞান যে নিত্য, ইহার কখনই উৎপত্তি ও বিনাশ বু না, তাহ! ও জানিতে 

পারিলাম এবং এই জ্ঞান নিজেই, প্রকাশরন্বরূপ তাঁহাও অবগত হইলাম । 
"কারণ বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার প্রকাশ একই কথাঃ। বুদ্ধিতে বিষয়ের জ্ঞান 
হইল আর প্রকাশ হইল, ইহার কোনই পার্থক্য িপলন্ধি করিতে পার! 
ষায় না, সুতরাং জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ, স্বরূপ ঠ. পারিলাম। পুর্ষে 
আমরা জ্ঞানের “সািৎ*” এই একটা নামের কথ! নুলিসাছি, এখন দেখিৰ 
ইহার আর -কোন সংজ্ঞা আছে কি না? গাছে, ব্রজ্মবিদ্গণ এই 

 জ্ঞানকেই আত্মা ক ব্রহ্ম বলিয়! নির্দেশ করেন। এই-জ্ঞানই . প্রকৃত 
- আত্মা, আত্ম! বলিলে এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তকে কুজ্াপি বুঝায় 
না এই জ্ঞানই আত্মম্থরূপ,  ইহাকেই পরমাত্মা, 'বরহ্ধ, ;চিৎ “চৈতন্য 

ইত্যাদি'লাঁষে ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই আত্ম। পরষানন্দম্বরূপ, 

.ষেহেতু আস্মাতে অতিশয় প্রেমের অনুভব হয়। সব্বদাই জীব নিজের 

-সতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং কখনই*বেন আমার অভাধ কয় না, 
' এই প্রকার কামন। করিয়' থাকে । যদি আত্মাতে উৎকৃষ্ট আনন্দতার 

উপলক্ষিন! হ£ত, তাহা হইলে, এতাদৃশ স্নেহের আবিভাব হইতে পরে 

না। আঁস্মোপলদ্ধির মধুরতা বুঝিয়াই জীব তাহার অস্তিত্ব কামন! করিয়া! 
থাকে এবং নানাবিধ উপায়েতাহার পরিচেষ্টা করে। *. 

তভ্ প্রেমাস্মার্থ মন্যত্র নৈব মন্যার্থ মাত্মনি ।; 

'অতস্ত পরমত্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ | 

' আমর পুরাদিতে যে প্রেমবান্ “হই, উহা! কেবলমা্ সানথ, আনম 
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উপরে সাতিশয় প্রেম আছে, তাই আত্মার পরিতুষ্ঠির নিমিত তাহার 
উপকরণ সংগ্রহ করি। পুত্রাদিতে স্নেহ আম্মপ্রেমমূলক। আত্মাকে 
যদি ভাল ন। বাঁসিতাম, তবে কখনই পুত্রাদির প্রতি এতাদৃশ মমতা” 

কৃষ্ট চিত্ত হইত ন।। পুত্রের গ্বার। আম্মার সম্থা্ট সাধন করিতে পারিব, 

তি পুত্রার্ঠিকে ভাল বানি। বস্তৃত:ঃ একমাত্র আম্মাকেই ভাঁশবাসি, 
এবং এই আত্মাকে যে ভালবাসি, হ্ঁহঃ আশ্চর্য্য নহে, আত্মাকে ভাল- 
বাসিয়ু! অন্যকে পরি 2৯ করা, ইহ! উদ্দেহা নহে, এ ভালবাস! শ্বাভাবিক |. 

আত্মাক্স-নিকট যেন.কি একটু সুধা পা, কি যেন একটু মধুরত্তা 

পাই, তাই , তাহাকৈ ভাল ন/ বাসিয়া থাকিতে পারি না। ইহার 

্বায়াই "আত্মার পরমানন্দতা অনুম্মান করিতে পারি।" যেমন ব্যবহার 

জগতৈ ব্রা যতটুকু আনন্দ পাই, তাহীকে ততটুকু ভালবাসি, তেমনি 

.আত্মাতে যেনকি অপুর্ব আনন্দ আছে, তাহার লোভে লুন্ধ হইয়াই 
'ন্ময্বাকে ভাঁলবাসিযাঁ- থাকি। 

*এই আনন্দ-টুকু'ষে কি, প্রকার রক, তাহা বাহির হইতে বুঝান 
যায় না। লৌকিক আনুন আর এই আনন্দ অতি বিসদৃশ পদার্থ । 
নিখিল পদার্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত না হইলে,* বুদ্ধি প্রস্থতি ষমঞ্জ 
অন্তঃকরণ বিলুপ্ত হইলে যাক কিছু থাকে, ইহা সেই আনন, ই্গ, 
আবস্বরূণ আনন্দ, ইহা লৌকিক আনন্দ নহে। কারণ লৌকিক 
আনন্দের সহিত ছুঃখ থাকে, দুঃখের অনুভুতি না... কইয়া আনন্দের 

উপলদ্ধি হইতে পারে ন। 

» পূর্বে ষে পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা! হইল, তাহার দ্বারাই সযৌন্তিকরপে 

আখ্শ্বনূপ গ্রতিপাদিত হইয়াছে । .এধন একটি সন্দেহ হইতে 
পারে যে, আস্মা যদি পরমানন্দ স্বরূপ হইলেন তবে তাহার পরমানন্তা- 

বস্থা আমরা সর্বদা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? এ বিষয়ে 

শান বলিলেন, আম্মা! পরমানন্দ স্বন্কুপ এরং তাহার আননও . সর্বদ! 

তাহাতে বিরাজিত আছে, কখনই তাহার অভাব বা হাস, বৃদ্ধি 

হয় না। কিন্তু উপলব্ধির প্রতিবন্ধক থাকায় আমণা। সর্বদা তাহা 

॥ উপলব্ধি ক্ষরিতে*পারি না। যেমন শিক্ষার্থী অনেক বালকগ্ণ একত্রিত 
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হইয়া সমন্বরে পাঠ করিলে আমার পুত্র ইহার 'মধ্যেকি পাঠ করি 
তেছে বা তাহাযর় কোন হ্বর, তাহ! অন্থভব করিতে গারি না, কিন্ত বস্ততঃ 

তখনও আমার পুত্র, পুর্ববংই অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার অধ্যয়নের 

কিছু এখন ভাব হয় নাই, তবে অনেক বালকের একত্রে পাঠ বশতঃ 

কাহারই শব্ব বিষ্পষ্ট অনুভূতি করা যাইতেছে না, তেমনি এখানেও 

কোন প্রতিবন্ধক বুঝিতে হইবে! আম্মানন্দের অন্ুপলন্ধির প্রতি 

অনাদি সহজা অবিদ্যাই গ্রতিবন্ধ। এই অবিদ্যান্থারা'ই বিগুপীতজ্ঞান, 

্রাস্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইয়৷ খাকে। সর্বদা! যে আত্মার উপলব্ধি হয় ন। 

এবং দেহাদি আত্মপদাথেতে থে . আত্ম বুদ্ধি হয়, ই একমাত্র কারণ 
ক্সবিদ্য) (১) বিদ্যা বশতই এই .প্রকার ভ্রান্তি /ভান ও বিপরীক্ক, 
বানাদি হইয়। থাকে। তাই বলিয়াছেন, “ইহানার্ছি রবিদ্যৈৰ ব্যামে/- 

'হৈকনিবন্ধনং” আত্মানুতূতির এক মাত্র কারণ অবিদ্যু]। 
০১) আমরা এখানে যে অবিদ্যা শবের উল্লেখ করিলাম, এই অবিদ্যা 

শব্দে অবিবেক বুঝিতে হইবে । ইহাই সাংখ্য ও পাতরীল শান্ত প্রতিপা- 

দিত হইয়াছে, “স্থামিশক্ত্োঃ শ্ব্ূুপৌল্ধিহেতুঃ: সংফোগঃ । তস্য হেতুক 
বিদ্য।। তদ্যোযোগেপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বং ইত্যাদি শাস্ত্র বারা আঅবিবেকই 

আত্মাহৃভূত্তির ব1 আত্মানলান্ভূতির ব্যাঘাতক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
কিন্ত “ইহানাদিরবিদৈঃ ব্যামোহৈক নিবন্ধনং ইত্যাদি শাস্ত্রে সত্ব, রজঃ 

তমোগুণের সাম্যাবস্থা অবিদ্যাকেই (প্রক্কাতিকে ) প্রতিবন্ধ বলিয়া 

নির্দি্ করিয়াছেন, বস্ততঃ তাতে শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর কোন বিরোধ 

নাই, কারণ অবিদ্যাশবটা অবিবেক এবং প্রকৃতি এই উভয় অর্থেই 

ব্যবহৃত হুইয়্াখাকে এবং অবিবেক ও অবিদ্যা ব! প্রকৃতি সম্ভৃত, 

অবিবেক অবিদ্যাকেই প্রতিবন্ধ কলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, 'প্রতিবন্ধ 
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব পরম্পয় কোন বিরোধ হইৰে ন1। 
_ একমাত্র কারণ অনাদি অবিদ্্যা। এপর্যন্ত আমরা আত্মন্বরুণ 

€১) -আধবেক কার্ধা, অবিদ্যা কারণ সুতরাং পরের কালে কার্ধ্য ও. 
কারণের অন্ধেদে - 



গদা্থ হইলে প্রাতিবন্ধ বশল্তঃ তাহার উপলব্ধি হয়না ইচাঁও 'ব্যাখ্যাত 
হইল। অতঃপর যে অঙ্বিদ্যাখার! আম্মান্ুতৃতি হয় না, তাহার স্বরূপ 

. এবং সাধ্যক্রমে অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যা করা ধাইবে। ইতি-- -. 

প্রপ্রসম্নকুমার ভট্টাচার্য্য ॥ 

বিবাহ ] 
(পূর্রবপ্রকাশিতের*পর। ৃ 

. ৫1 রাজ বক্া। যক্ষা রোগাক্রান্ত পিত। মাতার সন্তানাদি হনাধিক, ৰ 
পরিমাণে এ রোগে আক্রান্ত হইতে সর্বদাই দেখাম্যায়। বক্ষ যে ভয়ামক 
ব্যাধি ইহার প্রকোপ হইতে বংশরক্ষা করা সর্ধতোভাবে কর্তব্য। 

অনেক বিজ্ঞ ২ চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে বক্ষান্রাস্ত স্ত্রীর সহিত 

পতি একত্র থাকিলে পতিরও বক্মা হওয়ার সম্ভব । টিউবারকিনোসিয়া 
অথব! বর্কিউনোসিস, (এই গীড়ায় দেহের এক প্রকার বিশেষ অনুস্থা- 
বস্থাঃ, ইহাতে দেহের সম্ভীপ বৃদ্ধি হয় ও শরীর শীর্ণ হইতে পাকে 

সচরাচর. কুসফুসে এই পদার্থ অন্বিয়া থাকে এবং . তাহা হইলে এই 
ব্যাথিকে ক্ষয়কাশ অথব। থাইদিস, কহে) ধাতু বিশিষ্ট ব্যজিষিণের: 
নিশ্বাণের৬ও অবয়বের শ্বাভাবিক - অবস্থা! হইতে কিছু বিশেষ আছে। 1 
তাহারা সচরাচর গৌরবর্চ এবং দেখিতে পরী হয়, ত্বক কমনীয়, পাতলা! 

এবং অতি স্ুদ্ নির্মাণ । স্বাভাবিক অবস্থা! হইতে কিছু বিশেষ 'আছে ॥.. 

্ "এই পরিস্কৃত ত্বকের নিয়ে নীলবর্ণ শিরা সকল দেখা যায়? অক্ষি 
গোলক উত্তৰ ও বঠিনিঃস্থত, বৃহৎ এবং দেখিতে সুন্দর হয়। ডাকার 

বাটন সাহেব বলেন_- 'ইছার ী্াকার, কাজ, সমুন্নত, কোমল, ্  

শি মধ্য যি নিলবর্ণ শিরা দেখা: হার কেশ কো ঈিল, ভি নয 

“তুর রং চক্ষে পল্ধ দীর্ঘ । 



নর অন্গাি। ইহাই যাকে | 
খ।. খিক অথবা, বিবিধ ক্রোঠা। শি মাতার ছৌোথে সন্তানের: 

ইরা থাকে কখন কখন ছুই তিন. পুরুষ, অতিক্রম করিয়া .এই পীড়া 
প্রকাশ, হইতে দেখা ঘা । ডাানিএনসেন্: এবং বেক. ২১৩জন রোগীর আধো, 

৫ নাকৌনিক দে দেহ স্বভাব বৃশতঃ অই পীড়া হইতে দেখিয়াছিলেন |. 
টা রি গজ ২৮ জনের শ্রী কারণ 'খশতঃ পাড়া হয় নাই। 'আইসলগডে, 
মিললে ১২৫ জন. পীন্ৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রয় সকলেরই পিতা 
সীতার বোবে পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক" স্থলেই এই পীড়। 
দিতীয় না “চতুর্থ পুরুষে অত্যন্ত প্রবল হইক্লা থাকে । লোকের পিতৃ. 
লি অপেক্ষা মাঠ দোষে অধিক পীড়া হয়। 

১৮৭ পিক্ষলবর্ণ কেশ । ইহাও উপরিউক্ত ষয়বীশের একটা লক্ষণ 
ধর পুর্কেই উল্লেখ করা হইয়াছে ডাক্তার ্ রাটদ্ যক্মার কোন, 

কন বহর চুল পাও, বর্ণ ব| রেশমের বর্ণ হয়): ,শামর! এতদেেশের 

টা বঙ্া্ান্ হ্রীলোকের চুল পিঙ্গলআভাবুক্ত দেখিযছিলেন | এ সম্বন্ধে 
বহি, রূপে. এখনও কোন তত্ব জানা যায় নাই । . ২ ৃ 
;  শিক্ষঙ্বর্ণ নয়ন। যাহাদের পিক্গল্বর্ণ নয়ন হাহাদের সন্তানাদির 

পি শক্লবর্ঘ হাইবে। এ স্থলে পিশ্গ- বর্ণ নরুনর কারণ রণ কিবলা দে 

রত রি 

টিিজ যাদের দেশ রি ভারতবর্ষ টু গ্রী্ রধানবেশ, হর উন্তাপ ২ 

টা উ্ধাশ আমাদের চক্ষুতে, প়িলে এর কাগধণ পদার্থ 

ক উপ চোষণ করি?! ফেলে, ৃ তরাং প্রখর উত্তাপে আয়াগের- 
নই. হইতে. পারে না ।. (এ. স্থলে বা আবছা 

বর, পদার্থে ধিক পরিষা্ে ৫ নঞ বি 



১৯সজাল। ষ্ঠবর্রী, . আশ্বিন, 
'কাণ্ডিক, অশ্্হাযুণ ও পৌষ 

জ্ীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পদিত। . 

লেখকগণ। 

বষর় | টা নাম। : পৃষ্ঠা ॥- 

বিবাহ . পু | প্রধু্ কামাক্ষ্যাচরণ ৰদে ্যাপাধ্যায় ৯৬৪ 

- ক্ষবি এ. ভীীসাতকড়ি অধিকারী | ৬৮৬ 

শান্ত ব্যাখ্যা . প্রস্কুষার কাব্যজীর্থ ১৯৩১২১০ 

শাসন ও সংঙষ এ 8 ৮8 % ১৯৭ 

কষ্ষাব্ভার কোন যুগে? .. জীসখারাম গনেশ দেউক্ষর ৯২3 

সহাপীঠম্ | ক | বি জাত | ৩৮ ্ বব 

শাভির প্রতি পরীর ববহাক় . *৮....:* ২৪৪ 

| 8০4৪ ৮ 04০৬ 0900 পা, &। 8 বেগ ৪৩ দত 

- ঝ্9 28551556015 ৪9 ই 



সত ম
হ | ই সর্ব রে সাবু 

পক্ষই উত্রুষ্ট। ॥. 

যদি: চিডেঃ তব! রা | কেন ২০১. ওয়েষ্ট এও ওয়াচশকোম্পা- 

দানে কোনকপ দ্েদহ স্ব 
তাহাতহইলে ততক্ষণাৎ পারবর্তন ডি 

নেওয়া ছয় অথবা বিনা ব্যায়ে- মেরা, 
মঠ করিয়া দেওয়া হয়। 

১. যে হেতু আমাদের, নির্মিত 
| ঘড়ি পপ; তাক বত্লর মেরামত প্রহিবার 

আবশ্যক হয়না । 
০২1 হদি প্রকাত যড়ের সহিত বাব. 

হর করা হয় তাহা হইলে এই একটি | দ্বারা 

. ্ড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে । 

এ. নিলিখিত প্রকারে ঘড়ি র্নকল, 

 আারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার 

নিকট -সথবা ওয়েউ এওকোম্পানির 

চিজ গণের নিকট পাঁওয়। যায় । 

 গুয়েষ্ট এও কোম্পানির চাবিশূন্য 

্ ক্াঁল্পেনের, (অর্ধাৎ মাঝারি সাইজ ), 

সিভিল (অর্গাৎ, ছেটি সাইজ ) ঘড়ি 

স্বাহার জনা (তিন, বৎসর গ্যারান্টি 

র দেওয়া ভয় 

- ভগেন ফেম (অর্থাৎ আবরণ ॥ বিহীন) 
ব্রিক কৌপাকেশ ১৮1০; খাঁটিরপার- 

টু বরে ৩৯8 ছন্টিং ঘোব্রণ..স্হিত) 
বাগ” ৩০॥ 3 সথাপহপ্টিং জের ৃ 

১২০১১ ৩৫।৩ রা বাদ: সহিত, ডি 
,. ১শুয়ের হও কোম্পানির গর্ব খড়ি 

বৎসরে; গারো. 
| টা? ১৭ 

কের গারাক্টি।: 1: নিকলরৌপা 1 

তজ্জনাঁ 
'শপর্ন রূপে গ্যংরাণ্টি দেওয়া হস্ত । রি গ্রবং. মাঝারি 

| নিল কেলেগুর ওধাচ, হগরাপর্র 
সাধ।রণ: ঘড়িরনযায়। সময় গ্রাদাণ 

বাতীত ইহা সাপ্তাহিক দিন এবং 
মাসের তা রখ হওয়া আছে (বড় 

সাজ ).ওপেনফেন 
২৫২, হন্টিহ। (আবরণ সহিত) 

ওয়েছ এগ ওয়াচ কোম্পানির 

কাম্পেন ফুলপ্রেট ঘড়ি মোঝাৰি 
সাইজ ) পন্ধাতি নিন্মিত হেয়ারষ্পীং 

উপধুক্জীরূপে প্রন্থত, বলিয়? বর্ণা 
কালে মরিচ ধরিবার অথব' ভাঙ্গিয়। 

যাইবার সন্তীবনা নাই । ছয় বংসণ্রে 

'গয্যরাশ্টি 0 ওয়! উদ 1 
ওপেনার লং সর্থাৎ আনরণ শুনা 

খাটি রৌপ;& ধকেণ ৪৩. ও নিকল ২৫.। 

“বার্ণ প__নিকলরখার আশ্চর্মা ধর 
ণের চাবিশুনা গ্লেভার ঘড়ি যাহার 

মুলা কেবলমা ১২%) বার টাকা বার 
| আন( মাত্র ৷ 

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড হইতেছে 
লাবধান। -আবেদনকারীরে বিশেষ 
বিবরণের সষ্ছিত সচিত্র মুল্য নিরূপন, 

পত্র 'বিনামুলো দেওরা যায়। ওয়েট 
এগ ওয়াচ মেন্তফেকচারিং কোম্প! 
নির এজেন্টগণ তাহাদের দাযিস্ছে 

| এ ভারতবর্ষ-ও এ প্রদেশে সরল স্থানে 
বিড় সারিজঃ ্ যানভার্ড 'কোয়ালিটা ছয়] 

নিল: রৌপা:, ৃ 
খীটি রৌপ্রেস,. ৪৩ ] 

স্পসিস্বাল :কোরাসিটি তির 

ভেলুপেয়েবেল - পাশে, স্বাঠাং & 
একন।. 4 

১২ নঙ লালবাজার টং কলি- 
কানা, .গুয়েষ্ট এগ. ওয়াচ. কোপপানি,. 

1 হম নং টাচ প্রট ইট বোগ্ষাই সহক্ব।. 



সপ পর তা পপ এপ এ পপ ৯০৪. রি এস পুমা 

যষ্ঠ ভাগ। আশ্বিন সন১২৯৮ সাল।  যষ্ঠ খণ্ড। 

দেবি!* প্রসীদ পরিপালয় নোইর্লিভীতের্নিত্যং খা ম্বরবধাদ ধুনৈব সন্যঃ | 

পাপানি সর্বগতাঞ্চ শমং নয়ান্ত, উৎপাভপাঁকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ । 

শর সপ (০০০০ ত ০০ সপ্ত ২৩ সাপ সস পস জ 

বিবাঁহূ। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

১০। নিষ্ঠরভাধিপী। নিষরভাবিপী স্ত্রীলোকদিগের সন্তান সন্ততি- 
গণও নিষ্ঠরভাষী হইবে । এ ভিন্ন নিষ্ঠর ভাষিণী স্ত্রী গৃচীর পক্ষে 
নিতান্তই কষ্টপ্রায়িক। | 

৯১। ছয়মঙ্গলী প্রতি বহুমঙ্গলী। এ লম্বদ্ধে ইতিপুর্েই 
বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম মহোদয়ের মত উদ্ধৃত কর! হইয়াছে ।, 

১২। যে চিররোগিনী। চিররোগিনীর সন্তানগণও যোগ! ও 

ছর্বল হইবে, সন্দেহ নাই। | 
»১৩। যাহার গাত্রে মান্র লোম নাই। বে সফলবন্ত্রহইতে কেশ 

উ৬পনহয় । তাহাদের অসম্পূর্ণতা ইহার একমাত্র কারণ? -যাঁহীর শরীয়ে 



5৬৪ (বেদরাপ |. ১ 

একবারে লোম নাই, তাহার শরীধীত্যন্তরে কোন না কোন বিশেষ 

পীড়া আছে, ইহা অন্থসান করা উচিত । 

কেশ পতন বা এলোপণেসীরা। কখন কখন উপদংশের প্রথম 

অবস্থায় গাত্রে কণ্ডু হইবার রবে মস্তক, নেত্র, চিবুক, প্রভৃতি স্থানের 

কেশ পতিত হইয়। থাকে । ফোন কোন চর্ম রোগের ক্ষত স্থান হইতে 

কেশ পতিত হইলে আর বহির্গত হয় না। : কখন কখন মস্তকের কোন 

স্থানের কেশ উঠিষ্না গিয়া  স্থ্টয উজ্দ্বল বোধ হয়। 
ভগবান্ মন্থ কিরূপ কন্যাকে বিৰাহ করা কর্তব্য, তাহাও সংক্ষেপে 

লিখিয়। গিয়াছেন,-. 
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাদিং হংসবাপণগ।মিনীং। 

তম্থলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদবহেতস্ত্ি়ং ! 

তর ॥ ১০1 

কিন্তু ষে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা বায়, 

হংসমাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃছুল এবং 

সত ক্ষুদ্র এমন কোমল! স্ত্রীকে বিবাহ কারিবে। 

১) অঙ্গহীন স্ত্রী বিবাহ করিলে সন্তানাদি রিনি অঙ্গহীন 

ভওয়ার বিশেষ সন্তাবন। | 

২। হংস মাতঙের ন্যার় ধাহার মনোহর গমন 

এই সম্বন্ধেও বিশেষন্দপ ভ্ঞাত.হওয়া আবশ্যক । স্ত্রী এবং পুরুষের 

নির্দাণের পার্থক্য বক্তিদেশের গঠনের, বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

 এস্বলে সংক্ষেপে এই পধ্যস্ত বলা আবশ্যক যে, স্ত্রীদের বন্তিদেশের অস্থি 

সুকল ভারি নহে, তাহাতে পেসী সংলগ্ন স্থান সকল অস্পষ্ট লক্ষিত হয় । 

ইবিস্লাক নামক উভত্র পারের অস্থির বিস্তৃত হওয়ায় ভ্রীপোকদিগের 

নিতম্ব প্রস্থে বড়, সুতরা* দেখিতে অতি নুত্ী। হয় ও চলিবার সমর নিতশ্ব 

শ্ঠলিতে থাকে ? ভ্রীলোকের বস্তিগহ্বর, উরুষ্বয় ও পদ বিশ্ৃত থাকিলে 

্নোহর গমন অসন্ভব । বন্তিগহ্বর অস্বাভাবিক খাকিলে গ্রসব কার্য 

“ক্চাররপে নির্কীঘু হয় না। কোন কোন বশ্তিগহ্বরের বিক্কৃতিতে- 

গুরুতর অন জার্শযধারাও প্রদব করান বায় লা। 



৫বদধ্য।ঙ | - ৯৬৭ 
চপ পপ 

এস্থলে কৌমরের বিকৃতির কারণ ও অনিষ্টের বিষয়ও বিস্তার 
উল্লেখ আবশ্যক । এই বিক্ৃতি'এ পরশে পূর্বে ছিল না, এখন অন্যানা- 
মভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এ সভ্যতাও পাশ্চাতা সভা দেশ হইতে আমদানী 
হঈতেছে। সচরাচর কটি বন্ধনদ্বারাই কোমরের এই বিকৃতি হইয়া 

থাকে । এ লঙ্ষন্ধে ইংলগডের বিখ্যান্ক ভাক্টারগণ ধে সকল তব সংগ্রহ 

ক্করিয়াছেন, আমর! তাহা ষংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম! 

পরিচ্ছদ পৃরধানের দোষে, অর্থাৎ শক্ত বন্ধনীদ্বারা ফোমর দৃঢ়তর 

বন্ধন করার প্রতি বসব ন্যনাধিক প্োঁনর হাজার স্ত্রীলোক মৃত্যু গ্রাসে 

পতিত হয়। ইছার কারণ তাহার! নির্ণয় করিক্াছেন দে, উদরের মধ্যে 

যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে অত্যন্ত চাপ পড়ায় উক্ত যন্গুলিব ভ্রিয়ার 

বাতিক্রম হয়, স্থতরাং & যন্থগুলি থরুতরকপে বিকৃত ও ক্রিয়াধীন হইয়! 

গড়ে । এহকপে উক্ক যন্ত্রগুলি বিকৃত, স্বানত্রই হওয়ায় নানা পীড়া 

স্ুতুু গ্রাসে পতিত হন্গ। এই বিবয়ে সামুয়েল হেয়ার নামক বিলাতের 
একজন রড় ডাঙার যে মত প্রকারে করিয়াছেন, তাহা নিষ্গে উদ্ধৃত কর। 

হইল । যখা,_- 

«কোমরে দৃঢ় বন্ধনী ব্যবহার করিলে উদর ও বক্ষের উপরে চাপ 
গড়ে এবং এই কারণে ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য ন্ট হইয়া যায়। স্বাস্থ লষ্ট 

হইলে অস্থি সকল কোমল হস ও বানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মেঃ 

হাংপিও ও উঠীরস্থ যন্থু সমূহের ক্রি বাতিক্রফ হয়। এইকপে ক্রমে 
ক্রমে অকাল মৃতু সংঘটন কয় ।”” 

অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারগণ নিম্নলিখিত ব্যাধি কোমর, বুক, পিট শত 

করিয়া! বাধার জন্য উতৎপতিি হন, উল্লেখ করিয়াছেন । বথা,--যন্বা কাশ 

রগ, অঙীর্ঘ বহু মূত্র পীড়।, খোঁচুনী, খতু সনবন্ধীয় নানাপীড়া।  .. 
_ ধালিকারা এই প্রকার বাধন অভ্যান করিলে ক্ষুধা! মান্না হয় 

গ্লাহিতে কোমরও বুকের বাধন ছাড়ি দিলে অন্তিষ্ক হটতে রক্ত. অত্যন্ত 

বেগে & সকল স্থানে জাইসে। এই রক্ত বেগে প্রবাহিত হওয়ার সথক্ক 

'ম্ুচ্ছগ ও অবসাদ হইয়া! থাকে। ডাঙর পেফেয়ার সাহেব তাহা 

ধার বিদ্য। বামক পুক্ডকে লিখিয়াছেন।-+ ভি চি 
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বন্তি গহ্বর গঠন বিকৃতি যত প্রকার দেখ। যার, তন্মধ্যে সনমুখ ও 
পশ্চাৎভাগের সাহ্বীর্ণতা সচক়াচর পেখ।'যার। এই সবঙ্বীর্ণতা। কোন 

প্রবেশ দ্বারে লক্ষিত হয়। অস্থি সকলের অস্থি সঞ্চার হইবার পূর্বে 
দেহের উপর কোন প্রকার ভর পড়িলে, অর্থাৎ বালিকা কালে ভার বহন 
করিলে সেক্রাম নামক * অস্থি'অযখ। নামি পড়ে ও সন্মুখদিকে ঠেলিয়! 

থাকে, স্থৃতরাং বস্তি কোটরের মাপ সংস্ীর্ণ হয়। 

কোমর হইত যে সকল অনিষ্ট হইতে পারে, তাহ! পূর্বেই উল্লেখ কর! 

হইয়াছে । বস্তি কোটর বিকৃত থাকিলে প্রসব কার্ষের নান। বিশ্ব উপাস্থৃত 

হইতে পারে, তাহাও উল্লেখ হইয়াছে । ৰস্থিদেশ বিশ্বাত হইলে উরুর 

অন্থিও বিকৃত হইয়াষায়। এভিম কোন কোন পীড়ায় বন্তি কোটর 
উরু ও পদের 'অস্থিসমৃহ কোমল ও বিকৃত হইয়া যাইতে পারে । মাতার 
কোন পীড়া বশতঃ এই সমল্থ স্থান বিকৃত থাকিলে সম্তানের হওয়ার 

সম্ভব, এই সকল গুরুতর নান! কারনেই তগবান্ যন্ু বলিয়াছেন যে, 

যাহার মনোহর গমন, তাহাকে বিবাহ করিবে । 

৪। দন্ত ক্ষুদ্র। কোন বাকির দন্ত পরীক্ষাদ্বার। অলেক সময 

ভাহলে সাধারণ সাহ্থ্যের বিষয় অবগত ইওয়। যায় । দজ্তের কোন প্রকার 

পী$া ও অস্বাভাবিক অবস্থা মা! থাকিলে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ উত্তম হয়, 

ইহ মনে করা উচিত। | 

শৈশব অবস্থায় দন্ডে দগমকালে নান! প্রকার পীড়া জন্মে। অজীর্ণ, 

অধিক অন্ন তক্ষণ, অতিরিঞ্ মদিরাপান ও পারদ ব্যবহারে দন্তে ক্ষ 
হইতে পারে। গুরুত্বর জরের বিকার অবস্থার দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও লেপ 

ঘুক্র হয়। কোন বিশেষ কারণ ৰাভীত দস্ত পহন হইতে আরস্ত হইলে 
শরীর নিশ্েজ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে । উপদংশ ব্যাধিতে 

দৃস্তের অবস্থা নানীন্প ব্বপাস্তর হয়। 
৬। কোমলাঙ্গী। স্্রীজাাতর শ্বভাবতঃ কোমলাঙ্গ থাক উচিত। 

পুরুষের ন্যা় পরিশ্রম, অথব| অন্য কোন কারণে স্রীলোকের গঠন কঠিন 

ক বস্তি কোটরের পম্চাৎ, আগর! মেরুদণ্ডের নিম অস্থি ধানাকে 

োোম হাট 
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হইয়া! যাঁয়। গঠন দৃঢ় হইলেও “বস্তিগহ্বর প্রস্থতি স্থান অত্যন্ত দৃঢ় 
হইলে সন্তান প্রসব ও কোন'কেএন স্থলে গন্ড হইতে পারে 'লা। আনেক 

হন্ধাযা স্ত্রীলোকের গঠন তত কোমল থাকে না। ফলতঃ রমণী জাতিকে" 

৬গৰান্ যেষন কোমল তবে নিশ্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের সেই 
কোমলাঙ্গ কান কারণেই বিকৃত কর। ছিচিত নহে। 

আজ কাল বিশ্বাভী প্রথার আ্হ্ছকরণে অনেকে ছেলের মতাঁমতে 
কন।ার সহিত, অথব্র। কন্যার মতামতে ছেলের সহিত বিবাহ দিতেছেন । 

আমরা অভিভাবকদ্ধার| পাত্রী মনৌনীত প্রথাকে অতিশয় আবশ্যকীন্ন 
মলে করি, তুবে সুবিধা ও উপরি উল্ত; কোন কারণ বর্তবান ন! থাকিলে 

মতামত নেওয়। বাইতে পারে। অভিন্তাবকগণ কন্যার শুভাশুভ লক্ষণ, 

জন্মলগ্ন, কুল ইত্যাদি দেখিয়। পুলের ও কন্যার স্বাস্থ্য ও স্ুসস্তান 
উৎপাদন প্রস্ভতি বিষম বিশেষ ভাবে লক্ষা রা:খন। কিন্তু বর অথব। 

কন্যা তৎকালে যৌবন ভারে প্রমন্ত্ খাকান্ন কেবল রূপ মাধুরীকেই 
অযুল্র্যলিধি বলিয়া মনে করেন, তখন পরম্পরের স্বভাব, চরিত্র, বংশ, 
উৎপাপিকাশট্ি ও উপরি, উত্ত ব্যাধি ও অঙ্গ বৈকল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে 

ভাঁবিবার স্তাহাদেক্* অবকাশ অথব। আবশ্যক হনয় না। পিতখ, মাতা, 

ভগিনী প্রহৃতি পরবারদ্থ বাঞর্ষ্র সহিত সমিষ্টালাপ ও সদ্ব্যবহার 

করিবে কিনা, সন্তানউংপাদন ও নিজের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবে 

কিন। ইত্যাদি বিষয় ভাবিবার শক্তি ও স্থুযোগ থাকে না। আমরা এই 

দন্তই প্রাচীন প্রথাকে গুভকর মনে করি। আর্ধ্য ধধিগণ এই সকল 

এবং ইহা অপেক্ষা আরও শত সহত্র স্ন্ সুক্ষ কারণে বিবাহ বিষে 

আমাদিগকে বিশেষ স্তর্ক হওয়ার জন্য নানারূপ উংকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া 

»দিরাছেন ।+ আমর! তাহাদের সেই অমূল্য উপদেশগুলি পদে পদে অবজ্তা 
করিয়া! দিন দিন নান। প্রকার পড়ায় আক্রান্ত হইতেছি এবং ভবিষ্য 

বংশধরগণের জন্যও সঞ্চিত করিয়া রখিয়। যাইতেছি। 
উপরি উক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিলে ম্পঞ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

পরস্পরের ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ প্রণালী সমাজে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। 
»হঙ্গস্থ দু মামেব বিবাছের কুল তাহাদের পরধর্খি শত শত বহশধরগণ 
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ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত হইবে, সে স্থলে একমাত্র স্বেচ্ছাপুর্বাক-বিবাহ প্রগালী সর্ব 
পাধারপের জন্য কিন্ধপে বিধিবদ্ধ হইতে পরে 1 যখন দ্বেখ। যায় নান! 

প্রকার গতর ব্যাধি বিরৃতাঙ্গ, বিকৃত স্বভাব ইত্যাদি সমস্তই পরবর্ষি 

ংশধরগণ জ্রমাবয়ে প্রাপ্ত হইতেছে, সেস্থলে কোন প্রকারেই পরস্পরের 

স্বচ্ছাপূর্ধক রিধাঁহ গ্রথ। সমাজে চলিত হইতে পারে না। * 
এরশ্ুলে অনেকে বলিতে পারেন য়ে, শ্রী সকল শ্ণীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্কি- 

দিগের তবে কি বিবাহ হওয়া উচিত নয়? আমাদের. মতে বিবাহ না 
হওয়াই নিতান্ত কর্তব্য । এক কিন্বা তুই জনের সুখের জন্য শ৩ সচ্র 

র্ক্তি নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহ। অত্যন্ত অসহ্য। মনে 

করুন এক ব্যক্তি একটি কুষ্টগ্রস্ত। রমণীকে বিবাহ করিলেন, পৌভাগ্য 
রুমে পতি গেই ব্যাধিত্বার! আক্রান্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু 

তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ অবশ্যই সেই পীড়াপ খসফ্রীক্জ হুইয়। জন্মগ্রহণ 

করিবে । ধরুন,তাহাদের পাঁচটা সন্তান হইল ্েউ ৫ টার সন্তানের 
২৫ টা সন্তান হইল, সেই ২৫ টির ১২৫ টি সন্তান হইল। আবার ১২৫. টির 

৬২৫ টু সম্তান হইল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ফুষ্ঠব্যাধি দ্বিতীয় কি 

চতুর্থ পুরুষের অধিক প্রবল হয়। এখন দেখুন, ছুই ব)ক্তির সুখের 

জন্ত এক সময়ে নানাধিক ৬২৫টি সন্তান অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। 

এই রূপ বঙ্গু। সম্বন্ধে ও বল! যায়। বক্ষ্ার আক্রান্ত রমণীদের দেহের 

পরিবর্তন সম্বন্ধে ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে এবং সেই সেই স্থলে প্রভারিত্ত 
হওয়ারও বিশেষ সম্ভব রহিয়াছে, এরূপ স্থলে বিবাহ করিলে তাহাদের 

ভাবি বংশধর নিশ্চয়ই এ গুরুতর ব্যাধিরদ্বারা আক্কান্ত হইবে। এই 

সকল গুরুতর নানা কারণেই আর্ধ্য ধধিগণ বিশেষ বিশেষ নিকষ ব্যবস্থা! 

প্রদান করিয়া! গিয়াছেন। আজ কাল যেমন ব্যক্তি বিশেষের সুখের. 

জন্য মানুষ যত চিন্তা করে, তবিষ্যতে কি হইবে, তাহা! এক বারও চিন্তা 

করে না। প্রাচীন আযে4র! তাহা! করেন নাই, তাহারা এক কিন্বা 

ছুই জনের সুখের জনয কোন ব্যবস্থাই প্রদান করিতেন না। যাহাতে 

সমাজের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়, যাহাতে ভাবি বংশধরগণ সর্ধাতো- 
ভাবে উৎকৃষ্ট, নিরোগী ও নিঙ্গ নিজ বংশের অনুরূপ হস, প্রাচীন জার্ধয-. 
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দিঁগের ইহাই মভিগ্রার় ছিল বং সেই উদ্দেশেই এত নিগ্নম, এ 

ব্যবস্থা, এত শাস্ত্র ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 
উপরি উক্ত ব্যাধির দ্বার] পীড়িত ব্যক্তিদের বিবাহ ন! হইলে সমাজের 

আর একটি, মঙ্গল জনক উপোশ্যও স্টধিত হয়। একজন ব্যক্তির ধে | 

কারণে উপদংশ পীড়া হয়, সেই, কারণকে যদি সে স্বণা করে, অথবা! 
উপদংশ পাড়া হইলে তাহার বিবাহ হইবে না, কি পুত্র কশ্ঠার বিবাহ 

হইবে'না, এই ভয় যদি সর্বদাই ,মনে থাকে, তবেই দেখুন সমাজের 

কত শত সহস্র ব্যক্তি কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ও সমাজেরও 

কত মঙ্গল হয়। সকল সমাজেই কর্তব্য জ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা 
অধিক, তাহাদের জন্য কতকগুলি কঠোর নিরসন (অথচ মঙ্গলদায়ক) 
বিবিবন্ধ থক] আবশ্যক । আমাদের প্র।চীন সমাজে এইরূপ নালাপ্রকার 

সুব্যবস্থা ছিল, বল! বাহুল্য সে সময়কার সমাজের অবস্থাও উন্নত ছিল।. 

আমাদের সমাজে যতদিন না সেই সকল প্রথা পু্ররাঁয় বিধিবন্ধ করিতে 

পারা যাইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। 

মমুসংহিতায় বিবাহ ৮ গ্রকার বর্ণিত হইয়াছে । 

চত্র্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্। 

বত সমাসেন স্ত্রীবিবাহাহিবোধত ॥ 
৪ ৩ অধ্যায় ॥ ২০৪ 

ইহলোক ও পরলোকে চতুর্ধর্ণের হিত ও অহিত জনক ভার্দ্য প্রাপ্তির 

কারণ আট প্রকার বিবাহ বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ॥ 

: যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম ও যে বিবাহে োষগুণ সমুদিত না হয় এবং 

যে বিবাহোতৎপন্ন সন্তানে যে যে গুণাগুণ জন্মে, সেই সকল আমি তোম- 

'দিগকে উত্তমরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ * 

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ম, প্রাজাপত্য, আন্গুর, গান্র্ব, রাক্ষন ও নর্দববপেক্ষা 
নিক পৈশাচ এই ৮ প্রকার বিবাহ হয় ॥ এ ॥২১॥* | 

* পাঠক মহোদয়গণ এই শ্লোক পাঠ করিয়া! দেখিবেন যে, ভগবান্ 
যন যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, ত্বাহাই ধর্ম সঙ্গত বটে। তিনি বিবাহের 
ছে।দণ বলিতেছেন । 



১৭৯ খেশধবল.| 

গাহি 

এই সকল বিবাহের মধ্যে মনু যে বিবাহের যে দোষ ও যে বিবাহের 
যে গুণ কীর্তন করিগ্লাঙ্ছেন, হে মহর্ধিগণ ! আমি সেই সকল সম্যক্রূপে 
'বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ (মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন ) ত্র 1৩৬ 

দশ পুর্র্বান্ পরান্ বংশ্যটনাম্মান ফলঁকবিং ংশকং। 

টিনা অকতকক্সোচরত্যেনসঃ পিতৃন্॥ 

পি ॥ ৩৭ | 

ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা! ত্র গ্র'জাত সন্তান যদি স্থকাতিশালী 

হয়েন, তাহা হইলে এ পুর পিত্রাদি দশ পূর্ব্ব পুরুষ ও পুন্রদি দশ 
পুরুষ এব' আপনি এই এক বিংশতি পুরুষকে গাপ' হইতে মুক্ত 

করেন ।  '. | | 
দৈবোঢাজঃ স্থৃতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্। 

আর্বোঢাজঃ স্ৃতস্ত্ীংস্তীন্ ষট ষটকায়োঢজ £ সুতঃ ॥ এ ॥ ৩৮ ॥ 

দৈব বিবাহে বিবা তা স্ত্রীর গর্ভজ1ত সদনুষ্ঠানশীল সন্তান পিত্রাদি 

সপ্ত পূর্ব পুরুষ ও পুজ্রাদি সপ্ত অপর পুকব এবং আপনি এই পঞ্চদশ 

পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ধ করেন। আর্য বিবাছে বিবাহিতা স্ত্রীর গভ€ 
জাত সাধু সন্তান, পুর্ধ তিন পুরুষ ও পর তিন পুরুষ এবং আপনি এই 

»াত পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। প্রাজাপত্য বিবাঠে বিবাহিতা 

স্ত্রীর গভ জাত সং কর্মশান্রী সন্তার্ন ষট.পিত্রাদি পুর্ব পুরুষ ও প্রাদি ঘট, 

পর পুকষ এবং আপনি এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ 

করেন। এ ॥ ৩৮ ॥ 

্রাঙ্গ্যাদিযু বিবাহেধু চতুঘে বাুপু্বশ:। 
্রঙ্ষবর্চশ্থিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিইনন্মতাঃ | এ ॥॥ ৩৯ 0, 

্রাঙ্গ, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই আহ্পুর্ব্িক এ ৪ প্রকার বিবাহে 
বিবাহিতা স্ত্রীতে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ও সাধুলোকের মাননীয় সম্তান উৎপন্ন 
হয় ।। ৩৯ 1 2 

তাহারা স্ুরূপ ও ময়াদি পুণযুক্ত, প্রচুর ধমশালী, বশী ইচ্ছামত 
বসন ভৃষগাঁদি ভোগ সম্পন্ন ও ধর্মশীল হয়েন ও “শত বৎসর নীবিত 

থাকেন || এ 1 9০11 ও 
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. ইতরেষু তু শিষ্টেবু হৃশংসানৃতবাদিন2। 

জায়স্তে দুর্বিবাহেযু ব্রাঙ্গবর্মদ্িষঃ সুতাঁং )। | ৪১ | | 

তদদতিরিক আন্র, গান্ধর্, রাক্ষদ ও পৈশাচ এই চারি ল্কৃষ্ট বিবাঁছে 

বিবাহিতা স্ত্রীতে ক্র,রকর্শা। মিথ্যাবাদী, বেদ ও যাগাদিদ্বেষী পুত্র জন্ম 

গ্রহণ করে ॥8১ ॥ £ 

বর্তমান সময়ে অমাঁদের সমাঁজে প্লে সমস্ত বিবাহ হইতেছে, সে গুলি 

আমাদেব্র বিবেচনায়* আল্গুর বিবাহ। .কেননা, প্রা্নস উহাতে কন্য! 

বিক্রয় না, হইয়া বর বিক্রয় হইয়। থাকে । এই সকল বিবাহ হিন্দু 

শাঙ্গানুসারে ন্যিতান্ত নিন্দনীর। বর্ভমীন স্ময়ে হিন্দুর গৃহে যে সমন্ত 

বংশধর জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাহা। কি এই আলুর বিবাহের ফল ? 

এস্থলে উপরি উক্ত ৮ প্রকার বিবাহ সঙ্গন্গে বিশেষ রূপে বর্ণিত 

হইল । ' যথাঁ,__. 

১।- সবিশেষ বস্থ্ীলঙ্কারাদিদ্বারা কন্যা বরেদ আচ্ছাদন ও পুজন্ 

পুরঃপন্ম বিদ্যা সদাচার সম্পনন* অপ্রার্থক বরকে ০ কন্যাদান, তাহার 

নাম ব্রাহ্ম বিবাহ বল! যায় (8 এ ॥ ২৭ ॥ , 

বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের এ প্রকার বিবাহ বাহন্যন্ধগে প্রচলন 

হওয়ু' উচিত । 

২। অতি বিন্বৃত ল্যোতিঃষ্টোমুদি বজ্ঞারন্ত কালে, সেই যজ্তে 

কর্ম বর্ত। পুরোহিতকে সালঙ্কত কন্যার মে দান, তাহাকে দৈব বিবাহ 

বলা যায়। 
| 

*বর্তমাঁন সময়ে ইহার খ্রচলন নাই ও এই প্রকার বিবাহের বিশেষ 

আবশ্যকও দেখা ঘাক্স না। 

ণ. ৩৭ একং গোমিথনং ছ্বে বা ব্রাদাদায় ধর্মতঃ। 

কন্যাপ্রদানং বিধিবদাষে! ধর্মঃ স উচ্যতে ॥ প্র ॥ ২৯ ॥। 

এক গাঁতী ও এক বৃষ ইহাকে গো মিথুন বলা! যায়। ধর্মার্থে 

* (অর্থা২ যাগাদি সিদ্ধির জন্য, কন্যা বিক্রয়ের মুল্যক্ূপে নহে) এইরূপ এক 

. বা ছুই গো মিথুন বর পক্ষ হইতে লইয়া এ বরকে যে কৃন্ত। দান, তাহাকে 

বীর্য বিবাহ বলা যায় ।। 
| ১842 

নয. 
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হকার, ধ্ধর্থের সঙ্গে কোর, সই নাই। বিষয় না 
অনেক হতভাগ্য বিন্ু সম্তান কন্তা র ীভিমত. বিরুয় করিতেছেন। এ 

সম্বন্ধে তগবান্ মনু যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
 কন্তা বিক্রয় প্রথমে অত্যন্ত দ্বমিত, তাহাতে সূন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজ 
(হইতে এই কুপ্রথা যত শীন্ত উঠিয়া যার, ততই মঙ্গল। ৭ আমর! হিচ্দু 
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই  দ্বুদিত ও শান্তর বিরুপ্ধকর প্রথা উঠা ইয়া 

দিতে অনুরোধ করিতেছি । ভগবান্ মন্থু বলিয়াছের,-- 
আর্ষে গে মিথুনৎ শুক্কং কেচিদাহমষেব তং. 

. অল্লোইপ্যেবং মহাঁন্ বাপি বিক্রয়ন্তাবদেনস: 1. 
: ঃ || ৫৩।। 

কোন কোন পণ্ডিতের! আর্য বিবাহের ক গোষুগলকে শ্তন্ক এই : 

কখা বলেন, মন্থুর মতে উহ! শুক্ধ নহে। শুল্ক সই হুউক ব।. অধিকই 
হউক, তাহা গ্রহণ করিলেই বিক্রয় সিদ্ধ হ়্। কিন্ত আর্ধ বিবাহে, 

গে গিধুন দান, গ্রহণ, কন্যা বিক্রয় বুদ্ধিতে নহে, উহা ধর্ার্থের 
জন্য । 678 

ন কন্ঠায়াঃ পিতা দা দা গৃরীয়াচ্ছুক্ষমস্থপি4 
| গ্ৃহনন্, শুন্ধং হি লোভেন স্যান্নরোহপত্যবিক্রয়ী। 

| এ । ৫১ 

| শুকরূপ ধন গ্রহগের দোষজ্ঞ কণ্ঠার পিতা অল: মাত্রায়ও শুক্ক গ্রহণ 
করিবে না, যেহেতু লোভ বশত; মূল্য গ্রহণ করিলে, তিনি বিক্রয় জন্য 
অতিশয় পাঁপী হন। 

: : শৃত্রজাতিও কন্যার শুষ্ক গ্রহণ করিবে না, শান্ত্রবেতা ত্রান্মণাদি কোন. 
নতেই লইবে না, যদি গ্রহণ করে, তবে কন্যা দাতাকে কা বিরুী 
বলা যায় ও সে কন্যা বিক্রয়ের জন্য পাপী হয়| টা 

৯ অধ্যায় ॥ ৯৮1. 

পুর্ব কল্পেতে শুক নাম করিয়া গোপন, তাবে খন্য। বিক্রয় ব্য ঞ 
হাক হই নাই | ১০০০) 
টি কনার পিজাদিকত। এটীরও কামাল রি জজ ভিজা ললগ্ 



বেদব্যাল। ইক পি 

্বেচ্ছানথসারে যে কন্যা গ্রহণ ,তাদুশ কন্যা গ্রহণে সম্পা দ্য ০ আন্র 
বিবাহ বলা যায় | ৩য় অধ্যায় ॥ ৩১ || | 

এই বিস্বাহের দোষ সম্বন্ধে ইতি পুর্বে বল। হইয়াছে। ভি 

&। তাস! উভয়ে গাহস্থ্য ধর্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে রঃ 

পরই কথা বলিগাঁ অর্চনা পুরর্মক এ বরকে ঁ কন্যাদান. এই দান সম্পাদ্য 
বিবাঁহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বল। যায় 1111 ৩* 1 

এই প্রকার বিবাহপ্দমাজে প্রচলিত থাকা উচিত. 

৬ কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অন্ুরাগ সহকারে যে বিধাঙ্ক 

চু, তাহাকে গান্ধবর্ব বিবাহ বল। যাঁ়। এই বিবাহ কাঁম বশত মৈথুন" £. 

ছষ ঘটিয়। থাকে || প্র ।1৩১ টা | নি 

এই প্রকার বিবাহের কি দোষ, তাহ! ইতি পূর্বে সবিস্তার বল! 
কুইয়াছে। | | 
৭. বলাৎকারে কষম্যাহরণ করিয়। বিবাহ করার নাম রাক্ষল বিবাহ. 

৮।* বিদ্রায় অভিভূত বা এঈরদ্যপাঁন বিহ্বল, অথচ উট 
স্ত্রীকে নির্জন প্রদেশে গমন করার নাম টশাচ বিবাহ, হ্ছা অতি অধষ 

জানিবে। ও ॥৩৪॥* 
উপরি উক্ত রাঁক্ষল ও পৈশাঁচ বিবাহ ষে অতি নিকৃষ্ট, তাহ! ভাঁঙাদের 

নামেই ও প্রকাশু পাইতেছে। পূর্ববকালে ্মজিরগণের মধ্যে রাক্ষম [বিবাঁহ 

দেখে বাইত 1. এ রি 

নু ৩ | বিবাছ্র ব্য | 

রি এই সমন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,__ 
.. অিংপদ্র্ষে। বহে কন্যাং হ্যাং ছাদশবার্ষিকীং। 

রষ্টবর্ষো হর্ষ ধর্দে শীদতি সন্বরঃ ॥ 
১ ৯ অধ্যায় ॥৯৪। রর 

বিশ বৎসর ব্রস্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়1* কন্তাকে বিব্রহ করিবে, চতু- ৫ 

ি্ংশতি রর্ষ বরস্ক পূরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে । তিন: 

গুণের পুরুষ একগুণ কুন্তাকে বিবাহ ০5 ইহার ০8, বিষাহ 

ক্লে ধর নষ্ট হর 1. ূ 

দশ 



চুহুক্লেরা | বেদব্যান ! 
পিজি ওডিসমরত তির 

খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষ ইচ্ছামত বয়ঃকনিষ্ঠা বা বয়ো- 
কা কন্তাকে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুদিগের বয়ঃকনিষ্ট| 
কন্যাকে বিবাহ করাই শাস্ত্র সম্মত। এই হিন্দু প্রথার নিম্ন লিখিত 
কএকটা কারণ দেখ যায়। 

১।. ইউরোপীয় কোন বেন গ্রস্থকারের গণনাসর্ভে গড়ে ১০৩) 

সন্তানের মধ্যে ৫০টি কন্ত! ও ৬শুটিপ্পুল জন্মনের বিষয় অবধারিত হই- 

যাছে। উত্তমাশ। অস্তরীপে স্বাধীন লোকধিগের 'অধ্যে তদ্ .বিপরাত। 

আমাদের কৃষক ও শ্রমোপজীবী লোকদিগের মধ্যে বালিকার সংখ্য। অল্প । 

ফলতঃ স্ত্রী এবং পুরুষের মণ; যে বলিগ, তজ্জাতীয় সম্তানই অধিক হইস্ডে 

দেখ যায়। স্ত্রী পুরুত্নের বয়স সমান হইলে কৰ্াই অধিক জন্মে এবং 
স্ত্রী হইতে পুরুষ যত বড় ও বলিষ্ঠ হয়, ততই পুক্র-হওয়ার অধিক সম্ভব। 

বিখ্যাত ডাক্তার দেডলার ও হেপকার ষহোদয়গণ -১০* একশত 
কম্তার মধ্যে পিতা মাতার বয়ঃক্রমের তারতম্য 'অন্কুসাঁরে চিনির সন্তান 

হুম, তাহার এক তালিক! দিয়াছেন । ষগা১- 

মিঃ হেপকার মহোদয়ের তালিক]1॥ 

পিতা মাতা অপেক্ষা যদি বয়দে ছোট হয় ১" ৯০০৬ 

পিতা এবং মাতার বমস যদি সমান হয় ৭ ৯০০০ 

পিতা মাতা। অপেক্ষা ১ হইতে ৬ বৎসরের বড় হয় -* *.* ১০৩০৪ 

পিতা মাতা অপেক্গ। ৬ হইতে ৯ বৎসরের*বনড় হয় *+* ০৭ 

প্রিত! মাতা অপেক্ষা ৯ হইতে ১৮ বত্সরের বড় ০ ৮০ ন্ ০, 

শিত। যর্দি ১৮ বৎসরের বড় হয় ৪ ই ৫ 

1, [7708007 | চে 

€ 8058030, ৮109 ) 

| ০৫৮ 1829 - ও 

মিঃ সেড নার সাঁছেব বলেন,--. 

পিতা যদি মাতা অপেক্ষা ছোট হয়, ৪ 



এব্দকাপ। ১৭৭ 

হারামের 

পিতা এবং সাতার বয়স যুদি সমান হয় ৩ 0৯৪০৪ 
পিতামাতা অপেক্ষা ১ হইতে ৬বৎসরের বড় হয় *** ১০৩০৭ . 

পিতা মাত! অপেক্ষা ৬ হইতে ১১ বৎসরের বড় হয় -..' ১১৬০৭ 
পিতা মাতা অপেক্ষা ১১ হইতে ১৬ বৎসরের বড় হয়-** ১২৭০৭ 

পিতা মাত! অপেক্ষা ১৬ বৎসরের অধিক হইলে ** ১৬৩০২ 

247 550161 (1,07090 ) 1 66 70০20180102 ০] [] 7. 842 

ও উপরি উীঁন্ত তালিকায় স্পইই- দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতা অপেক্ষা 

পিতার বন্ধস যতই অধিক হইবে, তণ্তই পুত্রের সংখ্যা অধিক হুইয়! 

থাকে । এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান 

অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি? *. 

পাশ্চত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখাধাঁয় যে, 

নান! কারণে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্য সংখ্যা অধিক। 'জন্ম হইতে 

মৃত্যু পর্য্যন্ত স্ত্রী পুকুমের মৃত্যুর তালিকা দেখিলেই, ইহা! সহজে বুঝা 
যাইধে। ডাক্তার হাঁজবেও লিখিয়াছেন “অতি শৈশখ কালে বালিক! 
অপেক্ষা বালকের মৃত্যু সংখ্য! অধিক ।* 

ডাক্তার রবার্ট স'লিখিয়াছেন,-_- 

: শস্তরী অপ্রেক্ষ। পুরুষের মৃড়্যু সংখ্যা অধিক” 1 ফলতঃ স্ত্রীজাতির সন্তান 
উৎপাদন প্ত্ৃতি কারণে জীবনে নানান্ধপ গুরুতর বিপদ্ থাকা সন্েও 

সত্ীগণ পুকষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী । |] : 

_ পুং সন্তানের মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত এবং আরও অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার ? 
গণ* লিখিয়াছেন ষে, কন্যা অপেক্ষা পুং সম্তানের রক্তাব, হৃতপিণ্ডের 

' পীড়া টন বিকৃতি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া অধিক হয়। এ তিন্ন কন্যা 
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১৭৮  নেদকযাগী। 

ম্বস্তান অপেক্ষায়, প্রু্ম সন্তানের মন্তকের পরিধিতে গড়ে প্রায় আধ ই্ছি 
বড় ও কঠিন হয়। . সারজেমস্, দিমসন্ মহোদয় বলেয় যে, এই জন্যই 
প্রায় অধিকাংশ পু্র সন্তান নিম্পন্দ, জড়, বা ইীল বরণ হইয়৷ থাকে। 

তিনি লন যে, কেবল মাত্র এই এক স্থতিকাগারে ৪৭ হাজার পুং সন্তান 

ও. ৩৪ হাজার গ্রস্থতির মৃত্যু হইাছে। 

_ ভূগবান্ মন্থুর স্ত্রী পুরুষের সমর্তারক্ষার জন্যুই বয়োজ্যো পুরুষ ও 

রয়ঃকনিঠা নারীর পাণি গ্রহণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন |» 

ই। স্ত্রী অপেক্ষা গুরুষ রিলম্বে যৌবন প্রাপ্ত, হয়.ও নেক. পরে 

সন্তান উৎপাদিক। শক্তি হইছে হীন হয়। স্ত্রী প্ররুষের"বয়সের এভ 

অধিক নুযনাধ্রিক্য থাকঠুর ইহাও একটি বিশেষ কারণ। যে সকল 
" দ্বেশে ব। জাতিতে স্ত্রী পুরুষের বয়স যুমান থাকে। সে সকল জাতিতে. 

পুরুষের পুন্র উৎপাদন শঞ্রি রহিয়া যায়, এ দিকে সী সি এর ক্ষমত! 

প্রাপ্থ হয় ও প্রবৃত্তির হাস ও হয়। 

৩ চুম্বকীয় চিকিৎসকগণ বলিয়া! থাকের্ন যে,ছুষ্ই ব্যক্তি একত্র অবশ্হান 
করিলে অবস্থা বিশেষ দুর্বল ও. বয়োধিক' ব্যক্তির দেহে পরিণত 

ও বয়ংকনিষ্ঠ বক্তির দেহ হইতে চুম্বকীয় শক্তি সবল' হয়। সাংসারিক 
গুরুভাবের অধিকাংশ কার্ম্য পুরুষকেই সম্পন্ন করিতে হয়। পুত্র উৎপাদন 
ইত ত্যাদদি নানাকারণে ব্লক্ষয় হয়। ৪ 

৪। বালিকাদিগকে খঠ্র পুর্বে বিবাহ ছেওয়া স্ন্থেই বর্তমান. 
সয়ে আন্মোপন হইতেছে । আমর! এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা 

করিব। ধাহার! বালিক! বিবাহ দেওয়াতে মহাঁপাঁপ বলিয্। বিবেচমা! 
করিতেছেন, তাহারা অন্ুরহপুর্ববক আমাদের ক্ষত যুক্তি ও নিয়মের প্রতি ' 
একবার চিন্তা করিয়। দেখিবেন, এই প্রার্থন। |. 

আবিকা বিবাহ সম্বন্ধে মহুধি অঙ্গিরা বলেনু,-- '.. 
আষ্টবর্ষা ভবেত্ গৌরী নববধতু রোঁহিরী। 
হুশমে কন্যকা (প্রাজা অতি উর্ং রজন্বলা ॥ . 
'তস্থাৎ মংবৎসরে প্রাপ্ডে দমে কন্যক। বুধ | 

প্রদাতব্য প্রযত্রেন ন দোয়ঃকালদোষজঃ ॥. ; 
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জবার বনিক গো নবমবর্ষীয়া বালিকা! ঝোহিণী, দশমবর্ধী-. 
ফলাকে.কুমারী বলা যায়। ইহার অবিক বয়স হইলে স্ত্রীলোককে রজ স্থল 

বা খতুমতী বিবেচনা করিতে 'হইবে। অতএব জ্ঞানীগন দশমবর্ষ 

গ্রাপ্ত হইলেই কন্যার্গিগকে সর্ব প্রযত্বে, বিবাহ দিবেন, ইহাতে বালিকা. 
বলিয়া যে টো, তাহা স্পর্শ হইবে না।” | 

কালেংদাতা পিতা যন্ত কালে চান্ুপয়ন পতিঃ। 

» *মা পটারক্গিত! পুজঃ দণ্যযোধন্দেণ পাপভাক. ॥ 

বৃহস্পতি; ॥. 

কালে ষেপ্লিত| কন্যাদান না করে,কলে মে পতি পত্থী সংসর্গ না করে 
ও যে পুত্র মাঁতাঁকে পালন না করে, তাহারা পাপী ও ধর্মশাস্ত্রাহু সারে 

দগুনীয় ॥ 

কন্যার খতু না হইতে এবং তাহার স্তন উঠিবার পূর্বে বিবাহের * 
কাল নির্দিষ্ট হয়াছ্ছে। অবিবাহিতা। কন্যা খতুমত্রী হইলে হিন্দুর নিকট 
তাহ] মঠাপাতক বলিয়৷ গণ্য । *মহধি বশিষ্ট বলেন,__ 

যাবত, কন্যামৃতবঃ ম্পৃ্স্তি তুল্যেঃসকামামপি ফ়াঁচ্যমানং | 
তাবপ্তি ভূভানি হতানি তাত্যাং মাতাপিত্ভ্যামিতি ধর্ম্ববাদঃ | 
সকাম! ও তুল্য বরের প্রাখিত কন্যা যতবার খতুমতী হয়, তাহার 

পিভামাত। তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকলী হয়েন্। 

_ক্ষলির শান্ত প্রণেতা মহন্লি পরাশর বলেন,-- 
প্রাপ্তে তু ঘ্বাদশে বর্ষে ষঃ কল্যাং ন গ্রাষচ্ছতি | 

মাসি মাদি রজস্তস্যাঃ পিবন্ত পিতরঃ ম্বয়ম্ ॥. 

মাতা চৈব পিতা চৈৰ জোষ্ভ্রাতা তখৈবচ | 

». -  এয়স্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট। কন্যাং রজশ্যলাম্ ॥ 
| যস্তাং সমুদ্বহেৎ্ কন্যাং ব্রাঙ্মণোহজ্ঞানমোহিতঃ | 

অসস্ভায্যোহ্যপাডক্রেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ 

রি 2. (পরাশর সংহিতা সপ্তম অধ্যয় ) 

কন্তার স্বাদশ. বংসুর বয়:ক্রম হইলেও যদি বস্তা! সম্প্রদহ। ন| হয়, 

তবে তাহার পিহ্গন মাপ মাদ তাহার খ্ শোখিতপান কৃরিয়! নাঃ |. 



৮০ ০. বেদব্যাম। 

কৃন্ত। অৈবিবাহিতাবস্থা্) রজ গ্বলা হইতে দেখিলে তাঁহার মা] পিতা ও -. 
জেষ্টব্রাত। তিনছনেই নরকগামী হন। যে ত্রাঙ্গণ অল্কান মুগ্ধ, হইয়া" 
এ কন্যা বিবাহ করেন, তিনি শু'্ধাপতি সদৃশ । তাহার সহিত কেহ এক 

পওক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণ করিবে না। 

খচুর পুর্বে বিবাহ সবন্ধে জার্য খবিদিগেক্স এই মত। তাহাদের 
এন্ধপ কঠোর ব্যবস্থার কারণ কি আমরা নিয়ে বিবৃত করিলাম । 
: প্রথম খহুর পর হইঢতই স্ত্রীলোকদিগের শারীগিক ও মানসিক যে 

সকল পরিবর্তন হয়, তাহ! অবগত হইতে পারিস্রে পাঠক মহোদয়গণ 
অবশ্যই বুঝিতে. পারিবেন যে, খতুর পুর্বে বিরাহ দিতে মহর্ষিগণ কেন 
এত কঠে'র ব্যবস্থ। প্রদান করিয়াছেন | ইংলগাঁয ধাখীরিদ্যার লিখিত 

আছে,_- 
 প্প্রথম রজোযষোগের পর হইতে ্বীলোকের, শারীরিক ও মানসিক 

বিশেষ গরিবর্তন দেখা ষ.য়। যথ|, শরীর পু গঠন সথগোল ও শোভা-. 

যুক্ত, নিতম্ব দেশ প্রপারিত, স্তনদ্বর বদ্ধিত এবং সমুদয় অবয়ব সুদৃশ্য ও 
লাব্গ্য যুক্ত হয়।' মানসিক পরিবর্তন ও আশ্চর্ধ্যরূপে লক্ষ্য কর! যায়। 

যথা! বাল্যকালের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক ত্বাহ্থার। স্ত্রীজাতির কার্ধ্য ও 
আচরণে মনোনিবেশ করে, সর্বদ। বিনীত ও লজ্জিতভাবে থাকে, স্বীয় 

অবস্থান্তর জানিয়' তছুপযুক্র স্বখসন্ভোগে ইচ্ছুক হন এরং যে মহৎ 
অভিপ্রায়ে স্রীঙ্গাতি স্থষ্টি হইয়াছে, শীঘ্রই তৎকার্ধযক্ষমা ভুইয়া! উঠে ।” & 
(ডা জীর অন্নদাচরণ কান্তগিরি মহোদয়ের ধারীবিদ্যা ৩১ পৃঃ দেশ) 
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পাঠক মহোদয়গণ ! এখন আপনারাই চিন্ত। করিয়া! দেখুন যে, দেশের 
স্রীক্জাতির পবিত্রতা রক্ষ) করাই সর্ব প্রথমে, উদ্দেশ্য । স্বদেশের পিতা 
মাত'কে কন্যাধান করিতে হইলে খতুর পরে কি পুর্বে দান কর! উচিত ? 

ফপতঃ খতুর পরে যদি কেহ চিন্তচঞ্চল বশতঃ হর্বলতাঁর পরিচয় দেয়, 

এই আশঙ্কায় স্থুবিজ্ঞ আর্য পঞ্িতগণ খতুর পূর্বে বিবাহের জন্য বিশেষ 
রূপ ব্যবস্থা করিয়া! গিয়াছেন | 

প্রাচীন কাল আমাদের দেশে এবং এখনও ষে সকল জাতিদের 

মধ্যে 'অধিক বক্নসে কন্যা বিবাহের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, তাহার 
প্রায় সকলেই বলিষ্ঠ জাতি । "তাহাদের কন্যাদের প্রথম রজোযোগ অধিক 

বসে প্রকাশ পায়। প্রান সময়ের ক্ষত্রিয় জাতির সর়শ্বর ও ইচ্ছামত 
বর গ্রহণের প্রথম উল্লেখ করিগ্পা মাদকাল অনেকেই পাশ্চাত্য দেশ 

সমূহের বিবচহ প্রণালীকে উৎকৃষ্ট বলেনগএবং সেই প্রথ! »দেশে প্রচলিত 

হওয়ায় জন্য কহ কেহ শ্রিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এ সম্বন্ধে 

গুটিছুই কথা৷ বলিব, বোধ, হয় পাঠক মহোদয়গণ এ সন্বদ্ধেও একটু চিত্ত! 

করিয়া দেখিবেন। 

প্রাচীন সময়ের ইতিহান পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, এই না 
বিবাহ"হই প্রকারে সম্পন্ন হইত; 
". ১ম প্রকার এই যে, কন্যার পিতা ভ্রাতা বিশেষ কোন গণ করান 

ধিনি সেই পণে জয়লাভ করিতে পারতেন, তিনিই সেই কন্যা লাভ 

ক্ষরিতেন ৷ ইহছাতৈ-কন্যার স্বাবীনতা বা অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার কোন 

প্রমাণ নাই। ২র ওগ্রকারের এই যে, বন্ছুতর শ্বজাতি বিবাহার্থ সভা 

স্থলে উপস্থিত হইলে, কন্যা তন্থধ্য হইতে স্বীয় মনোমত-পতি নির্বাচন 



১৮ বৈদব্যা্স 1. 

ক্রিয়া লইবে, এই নিধম অনুসারে থে সর্বদা এই বিবাহ সম্পন্ন ইভ, 
তাহ! নহে । বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন কোন সমর কোন 

কোন রমণী এরূপে পতি মনোনীত করিয়া লইতেল। সেই সকল বিশেষ 

বিশেষ শ্ুলেও রমণীগণের খতুর পুর্বে কি গরে হুইভ, তাহারত স্পষ্ট কোন 
প্রমাণ নাই । সেই নঙম্বকাঁর আধ্যগণ ধে বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্র মানিবেন 

না, তাহাই বাকি প্রকারে বলিব ? সম্ভবতঃ তখনকার রমণীগণ অপেক্ষা 

ক্ষত অধিক বরসে রা হইতৈন। 'যাছ। হউক স্থল বিশেষে বিশেষ 

কোন কারণ থাকিলে, কি অবস্থান্থুসারে এইন্সপে- অধিক বা অল্প বয়সে 

বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হই্ত। বলা বাহুল্য এখনও হইতেছে । ভগবান্ 
আন্ুও বলিয়ান্থেন,- ০ 

উত্রৃষ্টায়ান্িরূপায় বরায় সদৃশীয়চ | 

খ্গ্রাগু।মপি তাং তশ্মৈ কন্যাং দদ্যাগ্মখাবিধি 1 
৯ অধ্যায় ॥ ৮৮৪. 

কুল এবং আচার ৎকষ্ট, স্ুরূপ এবং সজান্তীয় বর পাইলে “কম 

বিবাহ যোগঠা না হইলেও তাহাকে যথ। বিধানে সম্প্রদ্গান করিবে ॥ ৮৮ ॥ 

খতুমতী হুইয়ও যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, সে'ও বরং ভাল, তখাপি 
বিদযাদিগুণ রহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে ন। || এ ॥ ৮৯ ॥ 

শ্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুম্তর্যযতুমতী সতী । 
উর্দস্ত কালাদেতস্থাছিনেত সদৃশং গৃতিং | এ ৯*.।1 

পিঙ্জাদিরা বদি গুণবান্ বরকে কম সম্প্রদান না! করেন, তবে 

কন্যা খতুমতী হইলেও তিন বৎমর গ্রতীক্ষ। কিয়া, পরে স্বয়ন্বর। 

হইবে ৪1৯৬ || | 

.পিত্কাদি কর্তৃক অগীয়মান। কন্যা মদি যথাকালে ভর্তাকে বন্ধণ কয়ে, 
ভাহাতে কন্যার কিছুমাত্র মোষ হয় না এবং উদ্ত ০০ ও কোন দোষ 

নী ॥ & ॥ ৯১ & 
এন্ধপ সবয়স্থর! কন্যা পিতৃদত, জাতৃদত্ত, অথব! সাতৃদত্ত ভূষণারদি:. 

প্র করিতে পারিৰে না, যদি লয়, তবে.চৌর হইবে ॥ এ ॥ ৯২ 
. স্রিখ্জুমভী কন্যাকে বে বিবাহ করিবে, সে কন্যার, গন্ধ উহীর 
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পিতাকে দিবে না, কারণ" খতু রোধ অপত্যের উৎপাদন, দোষ. বশতঃ: 

রী কন্যাতে উহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে।| উর ॥। ৯৩. 

আমরা শীন্তকারদিগের উপরি উক্ত সমস্ত-ব্যবস্থাগুলি' স+লোচদাং 

করিলে মিন লিখিত কএকটা বিষয় স্পষ্ট রূপে ফেখিতে পাই । যথা? 
১। সকল ব্যবস্থাপকেরাই খাতুর ধর্ধে কন্যাদিগের ৰিবাচের মনত: 

দিয়াছেন। 

২। ভগবান্ মন স্থল বিশেষে খতুর পরেও বিবাছের মত দিয়াছেন 

ইহ! একটি বিশেব.বিধি । উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কি 
অন্য কোন' বিশেষ কারণে বিবাহের প্রত্তিবন্ধক হইলে খড়ুর পরেঞ: 
বিবাহ দিতে পার! যাইবে । ইচ্ছাপুর্ববক বিন। কারণে খতুর পঙ্গে বিবাহ, 
দেওয়। যর মতেও নিতাস্ত অন্যায়। 

৩। শ্বয়গ্বর গ্রথা প্রাচীন কালে ক্ষত্তি়দের মধ্যেই প্রচলন ছিল; 
তাঁহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা! বলিষ্ঠ জারভি। সম্ভবতঃ তাহাদের 

কন্যাাণের খতু অধিক বরসে প্রকাশ হইত। 
৪। প্রাচীন কালে বালুক বাপিকাদিগের অতি শৈশবকাল হইতে 

রীতিমত্ত ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন যে কথায় কথারা 

আমর! প্রাচীন কালের দোহাই দেই, আমরা 'সমাদের রমণী ও পুরুষ- 

গণকে কি রর ও নীতি শিক্ষা! প্রদান কনিতেছি। | কাহার বলে পুরুষ ও 

রম দীগণ আত্মরক্ষা করিবে। এ সকল কথ! আমাদের লক্ষ্য. লাই। 

প্রা্ীন কালে' কোন কোন স্থলে রমণীগণ স্থাবীন ভাবে পতি নির্বাচন 

করিতেন, ইংরাজ ইত্যার্দি* ইউরোপের" রমর্দীগণও করিতেছেন, অতএব, 

এই প্রথা আমাদের মধ্যেও বর্তমান সময়ে প্রচলন হওয়া কর্তব্য, এই 
একমাত্র কথা, এই এক মাত্র যুক্তি। ] 
“ ইংরেজ প্রভৃতি জাতির কন্যার অধিক বরনসে বিবাহ হওয়ার অন্যান্য 

কারণ মধ্যে সে দেশের কন্যাগণের প্রথম রজোদর্শন আমাদের দেশের 

“কন্যাগণ অপেক্ষা অনেক গৌণে হয়। ত্বাহাদের দেশের ফন্যাগণের 
প্রথম রজোদর্শন ১৬১৭ বৎসরে ও আমাদের দেশে ১১১২ বৎসর 

প্রকাশ পার । ইংরেজদিগের দেশ অতি শীভ প্রধান। তথায় জীবের . 
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বৃদ্ধি জরে অয্লে হয়। উন্তগ্ত দেশে জীব কি বৃক্ষ সকলই দেখিতে 

দেখিতে বাঁড়িয়। উঠে, আমাদের দেশে পাঁচ 'বৎলরে ষতটক বৃদ্ধি 'পাইবে, 

ইংলতে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে ৭ বৎসর লাগিবে। ইহাদ্বারা 

বুঝ! যায়, কেন. আমাদের দেশে অল্প বয়সে ও ইংলণ্ডে অধিক বয়সে 

বিবাহ হয়। আমাদের দেশের কন্যার ১৪1১৫ বৎসরে, যুবতি হয়, 
ইংলও দেশে কনার] ১৪।১৫ বৎসরে বালিক! থাকে, লাপলাও দেশে 

১৮ বৎসরেও বালিক? থাকে (সে দেশে ২০২৫ বৎলরে কন্যাগণ খ্ডুমতী 

ইন) এজন্য বিবাহের বয়ন দেশ তেদে ইতর বিশেষ হুইয়! থাকে । 

এ ভিন্ন উক্, প্রধান ঘেশ বলিয়া! আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির জন- 

নেল্দয়ের ক্রিয়। কিয় পরিমাণে প্রবল হইয়! খাকে। (ইহাঁও একটি 

বিশেষ আবশ্তক কথ! )। বিলাতেও সময় সময় ১৩1১৭ বৎসরের : সময় 

কন্যা্গিগকে বিবাহ দেওয়া হয়। তাহাদের ১৩।১৭ বৎসরে বিবাহ 

হগুয়াতে যে কথা, আমাদের ১০।১১ বৎসরে ধিবাহ হওয়াও দেই কথা । 

যাহীকে বিলাতে ২২২৪ বৎসরের মধ্োই জবনেকের বিবাহ হয়। ক্যামা- 

দের দেশে এ. সময়ে বিবাছ হইলে কন্যার শারীরিক সেই সম্পন্নত! বৰ! 

যৌবন আর থাকে ন1। 

আজকাল কেহ কেহ বলেন ষে, বালিকা বয়সে কন্যার বিবাহ হইলে 

এবং তদ্গর্ভে সন্তান জন্সিলে রক্ষা পায় না। এ আপত্তির মধ্যে কোন: 
মূল্যই নাই। মন্থর সময়ারধি আমাদের মধ্যে বালিকা বিবাহ প্রচলিত 

' আছে, চিরকাল 'অতি অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের সন্তান হইয়া! আসিতেছে, 
কিন্ত বালিকার সন্তান যে রক্ষা পায় না এমত সংস্কার লোকের 

কখনোও.হয় নাই । বঞ্মান সময়ের অন্ততঃ, ৭* বত্নর পুর্যের অবস্তা 

পর্যালোচন1 করিলে স্পষ্টই দেখা যার যে, সেই সময়েও. বালিকা -বিবাহ্, 
হিল, সেই সময়ের সম্ভীনগণ বলিষ্ঠ ও দীঘাযু হইত এবং সেই সকল 

শীঘাযু লোক এখনে! সচরাচর সর্ধত্রই রহিয়াছেন। 

আমরা, যেই তত্ব অবগত হওয়ার -জন্ত গ্রায় একশত বুদ্ধ ৫ হইতে 

২৪ 'বৎসরের.) ভদ্রলোকের নিকট. গিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনারা 

| বালিকা মাতার সন্তান সন্ততি' কি না? তাহারা সকলেই রলিয়াছিলেন ধে 
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“আমর! সকলেই সেই মহর্ষি অঙ্গীরার ব্যবস্থান্থসারে বিবাহিতা বাপিক! 

মাতার সন্তান সম্ততি। আমাদের সময়ে অনেকস্থানেই পুরুষের বিবা 

অধিক বয়সে হইত, কিস্তু মেরেদের বিবাহ সর্বত্রই খতুর পূর্বেই নিম্পন্ন 

হইত -ফলতঃ এখনও বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সকল দীর্ঘাযু ও বলিষ্ঠ 
ব্যক্তি আছেন তাহারা মকলেই বালিক বয়সে বিবাহিতার সন্তান । 

শরীর, তব বিশেষরূপে অনুসন্ধান কষিলেও দেখা যাঁর যে, সম্ভানের 

জীবনশক্তি সন্বন্ধে জননীর বয়স অপেক্ষা জনকের বয়স অধিক কাধ্যকারক । 
বদি জনক প্রাপ্ত বয়স্ক হন, তবে জনমী 'অল্পবয়ক্ক। হইলেও কোন ক্ষতি 

নাই। বর্তমান সময়ে ষাহারা কথায় কখায় একমাত্র ঈংলগ্ডের বিজ্ঞানের 
দোহাই দেন তাহাদের মনে করা উচিত যে, ইংলঠের বিজ্ঞান আমাদের 
লোকের প্রকৃতি সম্যক্রূপে অবগত হইয়। লিখা হয় নাই। উংবরেজেরা 

তাহাদের দেশের লোকের প্রতি সম্যকবপে অবগত হইয়া থে 

সকল তত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই বিশদরূপে উ সকল বিঞ্ানে 
লিখ। স্াছে। | ূ 

বর্তমান শিক্ষিত সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ কি নিশ্চয়জপ বলিতে 

পারেন যে, এদেশের স্্রীজাতির জননেজিয়ের ক্রিয়া হইতে ইংরেজের 

রমণীর জননেকজ্রিয়ের ক্রিয়ার কি কি গ্রভেদ আছে? নিশ্চয়রূপে তাহার। 

এ সকল যে কিছুই বলিতে পারিবেন নু । কারণ এ দেশের মুতদেহ ও 
জীবিত দেহ' ব্যবচ্ছেদ ও পুখানুপু্খরূপে পরণক্ষা করিয়া কেহ কোন 

বিশেষ তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়! আমরা: জানিনা । বড় বড় 

ডাক্তারগণ যাহ। কিছু বলেন তাহ সমন্তই প্রায় অনুমানের উপর নির্ভর 

করিয়া বলেন। 

» বাক্রিকা “বিবাহের অর একটি দোষের কথা কেহ কেহ বলেন যে, 

. এই বিবাহে প্রণক জন্মে না, আর বদি জন্মে সে সামান্য যৌবন বিবাজে 

প্রথমে প্রণয়ের যে প্রবল বেগ দেখা যার, বাঁলিক! বিবাহের প্রথম 

কি শেষে.সেই প্রকার বেগ কখনই জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্ত যৌন 
বিবাহের প্রণয়ের বেগ কেবল শারীরিক, মানসিক নিতান্ত সামান্য। 

মানসিক চাঞ্চল্য যাহা কিছু হয়, তাহা কেবল শারীরিক . চাঞ্চল্য ছুইতে।, 
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০ রিনি টিনিররি তিতির 

. শারীরিক চাঞ্চলা হাঁস হইপে সেই মানসিক চাঞ্চল্যও সঙ্গে সঙ্গে হাস 
হয়। এই জন্যই ইংরেজদের মধ্যে বিবাহের অনেক সময় দেখ। যায়। 

প্রথমে বড় প্রণয়, কিন্ত দশ দিন পে আরতে! থাকেন।। 

আমাদের দেশের বালিকা! বিবাহে আশ্চর্য্য প্রণয় নাই সত্য, কিন্ত 
পরস্পরের গ্রতি পরস্পরের অক্ুত্িম ভালবাসা বা! প্রণয়" আর: কোন 

জাতির সহিত তুলন| করিয়া দেখিলে ঘটে না বলিলেও হয়। আমাদের 

সংসারের এই স্থখের, এই অকৃত্রিম ভালবাসার একমাত্র কারণ বালিকা 

বিষাহ। বালিক! বিবাহে প্রণয় যেটুকু জঙ্গন, সেটুকু স্থায়ী হয়, সংসারযাজ 

চ্ুথে নির্বাহ কয় ।” , আমশ: 
তত ভি ৫০ 

খষি। 
বাহাঙগের গুসাদে সনাতন হিন্দধর্দ বছবিস্ববাধা অতিক্রম করিয়া 

নান! অত্যাচার স্থ করিয়া অ।জিও জগত্ডে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার! 

হিন্দুধর্মের প্রবর্তরিতা- প্রাণ ও ভিতিম্বরূপ, ভারতের আজি এমন দিন 

গড়িয়াছে যে,হিন্দুগণ অনেকেই তাহাদের স্বরূপ পরিজ্ঞাত নন। অনেকের 

হয়ত বিশ্বাস যে, আজ এখন ধেমন সংস্কতজ্ঞ পপ্ডিতগণ বর্তমান রি- 

য়াছেন, খবিগণ ও সেইন্প ছিলেন, তবে তাঁহারা অনেক গ্রস্থাদি রচন। 

করিয়াছেন ও অতি প্রাচীনকালে প্রাছতূতি হইয়াছিলেন বাঁলয়। এখন- 
কার পণ্ডিতগণ অপেক্ষা সন্মানিত ভইয়া থাকেন, কেছ ৫কেহ ব! এরূপ 

বিশ্বাস করেন যে, তাহার! অতি সচ্চরিত্র সম্পন্ন -ও এখনকার ধার্মিক 

মনুষ্যের নঠায় ধার্টিক ছিলেন । বোধ হয় এই বিশ্বাস বশেই আজি 

কালিও আমাদের দেশের ছুই একজন মহাত্মার প্রতি খবি শক, প্রয়োগ 

দেখিতে পাওয়। যার। কিন্তু কি কারণে খবিগণ সাধারণ মনুষ্য হইতে 
অধিক সম্মানিত হইতেন এবং ৫কনই বা তীহার! খধিপদ বাচ্য হইয়াছেন, 

তাছ। হিন্দু শান্ত্রেই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে, তাঁহ! জাত হইলে 
খবিগণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভ্রম দৃরীভূত হইবে । বজুরে দে 

ডাঙাদের গষিদ্থের কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । | 



বেরপাগপ। ১" 

* “অজান্ হট পৃষ্নীংস্তপদ্যমানান্ ব্রন্ধ শ্বপ্ং 

্থয়ন্ত ভ্যাপর্যৎ তদৃযয়েইভবস্তধৃষীণা ৃষিদ্বম্,” 
তৈত্তিরীয় আরণাকে 

অর্থ--কলাদৌ সৃষ্ট সুনিগণ স্বরূপঞ্ডঃ র্শল হইপেন্ পুনঃ পুনঃ তপস্যা 
করিয়াছিলেন । তাহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়। জগৎ কারণ স্বতঃ সিদ্ধ 
পরত্রদ্ম কোন মুর্তি ধারণ পূর্বক তপদ্যমান খধিগণের প্ররত্যক্ষীভূত হই- 
যাছিণেদ। “সেই হেতু তাঁহার! খবি ধাতুর অর্থান্সারে খবিপদ বাচ্য 
হইয়াছেন। অন্য খবিগণের এই ব্যুৎপ্ত্তি অনুসারে খবিতবসি্ 
হইয়া থাকে । * 

এই বেদোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া এঁনরুক্তকারগণ ও খি 
শবের অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন। ভগৰান্ ধাঙ্ক তাহার নিরুত্ত গ্রন্থে 
নিয্নলিখিতরূপে খবিশবের অর্থ-নির্ঘয় করিয়াছেন । 

1 ণখবিদর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেতি ওপমন্যবঃ | তদ্যদেলাংস্তপস্য- 

মানান বরহ্স্বয়স্তভ)ানয তত্ধবীণাং খবিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে”, 
অর্থাৎ সুক্ম অতীব্জ্রিয়ার্থ ঘিনি দর্শন করেন তিনি খবি। শুপমন্যৰ 

আচার্ধ্য বলেন বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া খষি 'তদ্যদেনাৎ” 
ইত্যাদি ব্রাহ্মণাংশের হারা উত্তমরূপ অর্থ প্রকাশ পাঁয়। 

%* “কল্লাদৌ এব ব্রঙ্গণ। স্থষ্টাঃ ন' অশ্মদাদিবৎ পুনঃ পুনঃ জায়ক্ে 

গুশ্যাৎ “সভা: তেচ 'পৃন্নয়ঃ,, শুক্লা শ্বকপেনৈণ নির্মলাঃ সস্তোহপি 

পুনঃ পুনঃ তপঃ আচরন্ তদ্দীয়েন তপস তুষ্টং স্থয়তু “ব্রহ্ম”? জগৎ কারণ. 

ত্বেন স্থতঃ সিদ্ধং পর ব্রহ্মবন্য কাঞ্চিৎ মূর্তিং ধৃত্বা। তপসামানান্ ভানৃষীন্ 

আন্পগৃহীত্ং জাভিমুখ্যেন প্রত্যক্ষং আগচ্ছৎ ততন্তে মুনয় খধিধাত্বর্থ 

বিষত্বাৎ খষয়োইভবন্ তশ্মাদন্যেবামপি খযাণাং অনযৈব বুৎপত্্যা 

প্ষবিত্বং সম্পল্নম্”' 

1 খবিদর্শনাৎ পশ্ত্যসৌ থক্ানর্থান্। স্তোমান্ দদর্শেত্যোপমন্যব 

আচার্য্য মন্যতে” ব্রাক্মণমপি চৈতন্মি রর্থে দর্শতি তদ্দেনামিত্যাদি | 
০ সি ০ ইতি ছর্গাচার্যযং 



৯৬৮৮ বেৈক্গষ্যাপ। 

প্রথমোদ্ধত ব্রাঙ্গণাংশের সায়ণভাষ্যান্কুদারে খধিগণের নিকট ত্রহ্গ 

প্রত্যক্গীভূত হুইয়াছিলেন বলিয়! তীহার1 খধিপদ বাচ্য, যাস্কমতে তাহারা 

হুক্ম 'অর্থ দর্শন করেন বলিয়। খাষ। শুপমন্যবাচার্য্যের মতে তীহার! 

বেদ দর্শন করেন বলিয়াই খষি। এই তিন প্রকার অর্থ হইতে খবিগণ 
অতি হুক অতীজ্জিয়ার্থ দশন করিতেন এইছপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। 
গ্রথম আখ্যারিকান্ুসারে খধিগণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ব্রহ্ধ 

'অতীক্ত্রিয়, সুতরাং অতীক্জিয়ার্থ দর্শন রূপ সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে 
কোন আপত্তি হইতে পারে না। ওপমন্যবাচাধ্যের মতে বেদদশন 
হেত খধি, সুতরাং বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্ঠই' দর্শনে' সমর্থ ছিলেন । 

বেদ অতীন্ত্রিয় বিষয় প্রতিপাদন করেন। ঘেদের প্রতিপাদ্য বিষ 

ছই, এই দুই বিষয়ই অতীন্্রিয় ধর্ম ও ব্রক্ম। : | 

 এপ্রত্যক্ষেণান্থমিত] তু বন্ত,পায়ে! ন বুধ্যতে। 
এতং বিদন্তি বেদেন তক্মাদ বেদস্য বেদত্ত। ॥ 

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারায় যে উপায় (ইষ্ট প্রাপ্তি ও 
অনিষ্ট পরিহারের উপায় ) বুবিতে পার যায় না, সেই উপায় বেদ হইতে 

জাপা ধায় বালক্স। উহার নাম বেদ। সায়পাচাধ্য তাহার যত্ূর্বেদ 
ভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন” ইষটপ্রাপ্তযনিষ্উপরিহারয়োরলৌকি- 
কমুপায়ং যো গ্রন্থঃ বেদ্নতি, স বে: 

| “যছুক্তবলৌকিকার্থবোধকো বেদইতি ত্তত্র বেদার্থঃদ্বিবিধঃ ধর্শে! 

ব্র্গচ।”” | | 

খধিগণ যে বেদ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! শাস্ত্রের অনেক স্থলেই 

দেখিতে পাওয়া যায়। : এই জন্যই তাহার! কোন স্থলে মুক্তা, কোন- 
স্থলে বা মন্ত্রকৎ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সাকণাচার্ধ্য যজুবে শা ভাষ্য 
লিখিয়াছেন_- 

অতীক্জরিয়ার্ঘদ্র্ারে! খষয়স্তেষাং বেদভরষ্ বং স্রর্যযতে। 

প্বুগান্তে তি তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্যর়ঃ | 

লেভিরে তপস৷ পৃর্ববমন্থুজ্ঞাতা ন্বয়ভূবা ৮ “ 



বেদধ্যাম ১৮৯ 

লি প্রলয়কালে রর সহিত বেদ উল ছিল, খবিগণ তপস্যার 
দ্বার। স্থয়ভূর অনুগ্রহে তাহা লাভ করিয়াছিলেম | শ্রুতি বলিতেছেন,_- 

গযজ্জেন বাচঃ পদমীমাকসমন্তামম্ববিন্দপ্ন বিযু প্রবিষ্ঠাস্* . 

ধাজ্জিকের। যজ্ঞদ্বারা বেদলাভ যোগ্য হ্ইয়। খযিস্থিত সেই যে? 
লাভ করিয়াছিলেন। 

শঙ্করাচার্যয "পারীরক ভাষ্যে লিখিয়াচ্ছেন, "স্থরস্তি চ শৌনকাদয়ে! 
মধুছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ খবিতিত্বীদশতয্যো দৃষ্টি! ইতি” শৌনকাদি ন্মৃতিগ্রন্থ 
বলিয়াছেন, মধুঙ্ছন্দঃ প্রভৃতি খবিগণ খখেদের দশম মগুলের -খকৃু সকল 
দর্শন ফরিতাছিলেন। মহীধর শ্বপ্রণীত যুর্কেছচু ভাষ্যে “ত্বামদ্য খাষে” 

ইত্যাদি মন্ত্রের বারখ্য! স্থলে “€হ. খষে মন্্রাণাঁং ভ্রষ্ট+ এইরূপ খধিশবের 
অর্থ মন্ররষ্ট করিয়াছেম। খবিগণ বেদত্রষ্টা। হইলে, ঠাহাঁরা অতীক্দিয়ার্থ 
্ষ্টা ছিলেন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তাঁহ। পূর্বেই প্রতিপন্ন হইযাছে। 
ভগবান্ খাস্ক তীঙ্কার নিরুক্ত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন। 

“সাক্ষাৎকতধর্মীণঃ খষয়ো বতৃবুঃ। ভেহ্ঘরেত্যো২সাক্ষাৎকৃতধর্মভ; 

উপদেশেন মন্ত্রান্ সন্প্রাহঃ * | 

পুর্বে ধষিগণ নির্শশল সত্ব হেতু ধর্্মাদি আধ্যাত্মিক তত্ব ও বেদ মন্ত্রাদি 
তবয়ং অনুভব করিতেন, পরবর্তী মুনিগণ স্বয়ং এরূপ ধর্মাদি আগ্যাঞ্মিক 
তত্ব অনুস্ভব করিতে সমর্থ ছিলেন। পূর্বোক্ত মহধিগণ উপদেশদ্বার! 
এ সকল বিষয়, পরবর্তী খধিগণকে শিক্ষা ভ্রিতেন;পরে ই"হারাও মহধিগণের 

ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্বাদি দর্শনে সমর্থ হইতেন। এতদ্বারা যাক্ধেক 
পূর্ববোদ্ধত “খাবি দশনাৎ” এই বাক্য আরও বিশদ হইল। কষধিগণের' 
ধর্াদি তত্ব সকল স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেন, তাহ! নায় দর্শনের 

ভাষ্যে ভগবান্ বাৎস্যাঁয়ন দেব ও বলিয়াছেন। তিনি এমমন্ত্রামুর্বেদ 
প্রাঙ্কাণ্যকঙ্চ তত্ত্রামাণ্যমাপ্রপ্রামাণ্যাৎ* এই কুত্রের ভাষ্যে খধিগণকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “কিং পুন বাপ্তানাং প্রামাণ্যম্? সাক্ষাৎকৃত 

ধর্দ তা, ভূতদয়া, ভূতার্থচিখ্যাপ: স্নষেতি। লাখা; খলু সক্ষাৎরুতধর্মাণ: 

ইত্যাদি। 
আপ্তগণের খবিগণ্রে ) প্রামাণ্যের কারণ বি? পারা, 
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তনয় ও যথার্থ বিষয় কীর্তনেচ্ছা। খবিগণ লাক্ষাৎকৃতধর্মা 
: ছিলেন. ইত্যাদি। খধিগণের অতীকিয়ার্থ দর ত্ব অন্যত্র ও তুষ্ট হয় “আন্মায়- 
. বিধাতৃণামৃষী ণামতীতানাগতবর্তমানেঘতীন্দরিয়ার্থেষু ধর্মাদিযু গ্রন্থোপ- 

নিবদ্ধেবু বা ল্ঙাদ/নপেক্ষনাদাআ্মমনসোঃ সংযোগান্ধর্মাবিশেষাচ্চ গদি 
| জানং যছুৎপন্ন্যতে তদা ধম” 

বেদবিধীতা! খখিগণের তৃঙ, ভবিষ্যৎ, বর্তমান অনঠীনি় নী 
| রস্থোপনিবন্ধ ধর্দাদিতে প্রমাণাদির ' অপেক্ষা না কৰিয়া আত্মমনঃ সংযোগে 
ও ধর্্মবিশেষদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর্ব-জ্ঞান কহে ! 

সায়ণাঁচার্ধ্য বেদভাষ্যে খষি শবের অর্থ অতীক্জিয়ার্থদ্র্ট। করিয়াছেন. 

“বং কাময়ে তং উগ্রং কণোসি। তং্রহ্ষাণং তং খবিং তং সুমেধাম্ঠ, 
২ খথেদ দশম মণ্ডুল। 
এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, খবিং, অতীক্রিয়ার্থস্র্ারং । 

-: *যো. দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্িশ্বাধিকে। রুদ্র! মহরধি” ইত্যাদি সন্ত 
ব্যাখ্য। স্থলে মহবি শব্ষের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । | 

“মহর্ধিঃ অতীক্্রিয়ত্র্ণাং মধ্যে মতান্? ত্বরা। জুষ্ট খবি9্বতি ইত্যাদি 

মন্ত্রে হে মেধাদেবি! তোগার অনুগ্রহ প্রা্ড হইলে মনুষ্য খধি, অর্থাৎ 

অভীন্ত্রিয় দর্খা হয়। মহীধর বাজসনেয় সংহিতা ভাষ্যে “য ইম। বিশ্ব! 

ভুবনানি জুঞ্চদৃবিহোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ+” 
এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্থলে খস়্িঃ অতীন্দ্রিয়দষ্ট। সর্বজঃ এইরূপ অর্থ 

ক্ষরিয়াছেন।. এইরূপ আরও অনেক মন্ত্র আছে, যাহাতে খষি শব 
অতীন্তরিয়দ্র্ী, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। + 
- খধিগণ অতীজিগ়্ার্থ দর্শনে সমর্থ ছিলেন বলিয়া অতি প্রাচীন কাল 

হইতে পুজিত হইয়া আদিতেছেন। এই এন্যই হিন্দুগণ খধিবাক্যে 
নিহিত তির 

+ খাবি: অতীন্রিয় ড্র 
খগেদ. ১১৭৯৬ 
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অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন ন।। এই ক্ষমতা বলেই তাঁহার অতি 
হুক্ম আধ্যাত্মিক তন্বগুলি প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন। আমর! তাদৃশ ক্ষমতাশালী নহি, তাহাদের ন্যায় আমাদের 
তপদ্যাদি কিছুই নাই, স্থস্তরাং তাহাদের প্রত্যক্ষ তর্বাবলীর বিষয় কিছুই 
বুঝিতে পারি না, বুঝিতে না পারিয়। ভাভাদের অনেক কথায় অনাস্থা 

প্রদর্শন করি। আমরা তাহাদের অস্িভব সিদ্ধ তব্বগুলি আধুনিক 

বাহ্য বিজ্ঞানদ্বার৷ বুঝিতে চে করি কিন্ত সভ্য জগতের অহঙ্কারের 
বাহ্য বিজ্ঞান” অধ্যাতী বিজ্ঞান রা অনেক দূরে অবস্থিত ।. তাহার 

স্বাদ অতি সুস্ম আধ্যাত্মিক তত্বগুলির বিষয় প্ররিজ্ঞাত হওয়! যার না! 

আমাদের বাহ্য বিজ্ঞানের উপরই আস্থা! অধিক | যাহা ৰাহ্য বিজ্ঞানের 

দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অসম্পূর্ণ বাহ্য বিজ্ঞ্নের বিরোধী বলির! 

বোধ হয়, আমর! তাহার অস্তিত্বও বিশ্বাস করি না, কাজেই খধিগণের 
ব্যক্য অনেক সমর বাতুলের প্রপাপ বলিয়! বোধ হয়। আমর] অহঙ্কারে 

মন্ত হইয়া আপনাদিগকে আর্ধ্যখ্খবিগণ অপেক্ষ! জ্ঞানী বলিক্ন! বোধ 

করি, “সেই হেতু তাহাদের প্রকাশিত কোন বিষয় কিছু অভিনব ও 

আমাদের ঘুক্তির বিরোধী বপিয়| বোধ হইলে আমাদের যে. ভুল হুইতে 
পারে, তাহ! একবারও'ভাবি না। খধিগ্ণ যে ভুল করিয়াছেন, তাহাই 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট৷ করি । খধিগণ যে সকল তত্ব আবিস্কার করিয়াছেন, 

তাহাদের অঃনকগুলিই আমাদের লৌকিক যুক্তির সীম! বহিভূতি। 
লৌকিক যুক্তি নুমানের উপর স্থাপিত, অনুমান আবার প্রত্যক্ষ মুলক, 
সুতরাং লৌরিক যুক্তি প্রতৃক্ষের উপরই নির্ভর করিতেছে । গ্রীত্যক্ষ : 
আবার ইস্্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত হয় না । অতএব ততীন্িয় 

বিষয় লৌকিক প্রমীশদ্রারা অবগত হওয়া যাঁয় ন1। আমরা লৌকিক 

প্রমাণ অবলম্বন করিয়া! লৌকিক বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত, হই, : 
কাজেই প্র সকল অলৌকিক বিবক্ন: আমাদের নিকট অসত্য “বিয়া 
বোধ হয়। যতদিন আমরা লৌকির্ক যুক্তিদ্বারা গ্জলৌকিক: বিষ .ঃ 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব, ততদিন আমাদের ক্কতকার্খা হইবার 
আঅপো নাই। বেখখশনে লৌকিক যুক্তির হারা অলৌকিক ব্বগ্গের 
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নির্ধারণের চেষ্টা, সেই কালেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। একজন 

একরূপ স্থির করিলেন, অপর একজন তদ্পেক্ষা বুদ্ধিমান তাহার ভুল 
প্র্র্শন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিলেন । আবার হয় ত তদপেক্ষ। 

বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহা হইতে কিছু নূতন করিলেন। এইরূপে কিছুই 
স্থির হয় না। অনুভব বা আলৌকিক জ্ঞানের প্রাধান্য না থাকিলে 
প্রায়ই গোল মিটে না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে, “এতর্কোহ 
প্রতিষ্ঠঃঃ অর্থাৎ লৌকিক যুক্তির বাঁ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, তাহা হইতে 
অলৌকিক বিষয় নির্ধারণ করা যায় না। এই জন্যই শীস্তর ব্ভুয়োভূয়ঃ 
শান্ত্রানুযায়ী যুক্তির প্রীধান দিয়াছেন ! "আধুনিক দার্শনিকগণ যকলেই 

লৌকিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অলৌকিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত 

হুম, কাজেই গোল.মিটে না৷ একজন অপরের প্রত্তিবাদ করেন। সকলেই 
হাস্য প্রধান। গোলষোগ ক্রমেই গাঢ় কইতে গাঢ়তর হয়। আর্য 

খষিগণ অলৌকিক উপায়ে অলৌকিক বিষয় নির্ধারণ করিয়া! গিয়াছেন, 

তাই তাহাদের তত্বগুলি অভ্রাস্ত। কিন্তু আমরা ফেই অলৌকিক উপা় 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ত, কখন তাহ। পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টাও করি না, সেই 
জ্রন্য তাহাদের প্রকঃশিত অধ্যাত্ম তব সম্বন্ধে গ্রয়ই কিছুই বুঝিতে 
পারি না, ষতদিন আ'মাদের অহঙ্কার বর্তমান থাকিবে, ততদ্দিন আমরা 
ঘধ্যান্ম তর বুঝিতে সমর্থ হইব না। আমরা যতই এখন উন্নত বলিক। 

অহঙ্কার করি ন! কেন, আমরা প্রত্িদিনই অবনতির পথে অগ্রসর 

কইতেছি। এখন হইতে আবার যদি সেই অপরিমিত জ্ঞানশালী খধি- 
গণের প্রবর্তিত পন্থা আৰবহ্থন করিয়া তাহাদের প্রকাশিত তত্ব সকণ 

পরিক্ঞাত হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের কল্যাণ হইবার সম্ভব । 
তাহ! হইলে আবার আমাদের উন্নতি হইতে গারে। নতুবা যে আত, 
বহিতেছে ইহাতে গ| ঢালিয়। দিলে আমর! ক্রমেই আধ্যাত্মিক র'ছ্য 

কইত্বে দুরে গমন করিব। গরত্যাবর্তনের আর আশ! থাকিবে না। 
€ 

- হী ্ 



শাস্তুব্যাধ) | *%*. 

(পুর্ন প্রকাশিতের পর) 

আমর! ধু প্রস্তাবে অবিদ্যাকেই স্কাস্রীনন্দ উপলব্ধির প্রতিবন্ধিক| 
বলিয়া! প্রতিপাদন করিয়াছি, এখন সেই অবিদ্যা বা প্রকৃতি বন্তটা কি? 

এবং তাহার,অন্তর্গত যে সমস্ত ভেদ আছে, তাহা! বিবৃত করার নিমিত্ত 
ঘবিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা কর! হইতেছে। এই প্রস্তাবে ঈশ্বর, জীব ও 
আম্ম/র তুরীয় অবস্থ। কি পদার্থ, তাহাও ব্যাখ্যাত হই বে। 

শান্তর বলেন,_- 

চিদানন্দময়ত্রন্গ প্রতিবিম্ব সন্বন্বতা | 

তমোরজঃসবগুণ! প্ররুতিদ্ধিবিধ! চ সা ॥ 
সত্বশুদ্ধিবিশুদ্ধিভ্যাং মায়ান্রিদ্যে চ তে মতে ॥। 

যায়াবিশ্বো বশীকৃত্য তাং স্তাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ 
অবিদ্যাবশগন্ন্যস্তদবৈচিত্র্যাদনেকধা ॥ 

সব, রজঃ ও তমোগুণের সাষ্যাবস্থাকে-অকার্যা-বস্থাকেষে অবস্থায় 

গুণত্রয় বিকৃত হুয় নাই, তাঁহাকে প্রকৃতি বলে, দৃশ্ঠমাঁন পদার্থ সমস্তই 
প্রকৃতির বিকার, সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণন্ত্রয় হইতেই নিখিল পদার্থ সৃষ্ট 

হইয়াছে, গুপত্র় পরস্পর ভবাভিভ্তব প্রিয়ার টুর বমস্ত বস্তু উৎপন্জ করি- 
তেছে, কিন্তু ঘে অবস্থায় গুঁধত্রয়ের তাদৃশ ভবাভিভব চেষ্টা নাই, পরস্পর 

বৈষম্য ভাব নাই, ভাদৃশ লবস্থাকে প্রকৃতি বলে। বস্ততঃ সব, রজঃ, 

কী প্রুপনঃশোধকের ঘজ্ঞতায় বিগত ভাদ্র মাসের শান্তব্যাধ্যা প্রবন্ধটা 

নিতান্তই অন্পষ্ট, এমন কি এফ প্রকার অপাঠ্যই হইয়াছে, স্থানে স্থানে 
টাকার কথ মূলে, মূলের কথ টাকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে 
কামরা বিশেষ ছুঃখিত হইলাম, আমাদের পরিশ্রমই বিফল হইয়াছে। 

সক করি পাঠক মহোদয়গণ একটু চিন্ত। করিয়া পড়িলে কতকটা সংশোধন: 
করিয়া লইত্বৈ পারিবেন । ইহা ব্যতীত আর আমামের উগ।য় নাই। 
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তমঃ এই গুণত্রয়ই প্রকৃতি শব্দবাচ্য। কেবল মাত্র অবস্থাভেদে-ক্রিয়া 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নংক্্বার দ্বারা নির্দেশ করা. হইয়া থাকে। যেমন তুল! 

একটী বস্ত্র, যতকাল তুলার কোন প্রকার বিক্কৃতি হয় 'নাই, তাবৎ পর্যন্ত 
উহাকে তুলাই বলে, পরে যখন এঁ তুলার হুত্রাকারে পরিণতি হয়, তখন 
এ তুলাকেই সুত্র বলিয়। অভিহিত্ব করে, আবার ত্র বস্ত্রাকারে পরিণত 
হইলে এ ্ুত্রকে বস্ত্র বলিয়! ব্যবহার হয়। বাস্তবিক কণ্গে তুলা, হুত্র, বস্ত্র 
একই পদার্থ, কিন্তু অবস্থার তারতম্যে পৃপক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ব্যবহার করা 

হইয়া থাকে । বস্তাবস্থায় উহার তত্র নাম ও সুত্রাবস্থায় বস্ত্র নামটা 
থাকে না, কিন্ত মুল পদার্থটার পরিণতি ভিন্ন একেবারে বিনাশ কখনই 
হয় না, তেমনি”প্রকৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয্ণ। লইতে হুইবে। ' যখন গুণত্রয় 
সাম্যাবস্থায়,অবিকৃতাবস্থার থাকে, গুণত্রয়েরুকোনই পরম্পর ভবাভিভব. 
চেষ্টা না থাকে, তখনই তাহাকে প্রকৃতি নাম দেওয়া হয়। প্রকৃতি কথার 

আর কোনই জটিল অর্থ নাই, প্রক্কৃতি মূল. উপাদানের সংজ্ঞা্জরমাত্র, 

' সাহা! অখিল বস্তর-ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যস্ত সমস্ত ৰস্বর /৮% এবং পরম্পরা 

সন্বন্ধে উপাদান কারণ-ষাহা হইতে অনন্ত ব্রঙ্গাও বিকাশিত হু হইয়াছে, 

তাহাই গ্রন্কতি, এই অর্থেই সর্বত্র প্রকৃতি শবের ব্যবহার হইস্সা থাকে, 
যেমন ঘটের প্ররুতি সুন্তিকা,"বস্ত্রের প্রতি হুত্র ইত্যাদি । এই প্রকৃতিরই 

অবস্থাভেদে, পরিণামের তারতম্যানুসারে বিবিধ নাম হইয়াছে। 

গ্রকৃতির প্রথম পরিণায় বুদ্ধি,বুদ্ধির পরিণাম অহস্কীর,* অহঙ্কারের 

পরিণতি অবস্থা পঞ্চতন্সাত্র, ভঞানেজ্িয় ও" কর্শেক্রিয, " পঞ্চতন্মাত্রের 
অবস্থান্তর স্থুলভূত, এই স্কুল ভূতের বিকৃতি এই নিখিল জগৎ। এই ষে 
প্ররস্পর বিকারাবস্থা, দেখান হইল, ইহাঁতে প্রত্যেকটা--দ্শ্তমান জগৎ 

হইতে প্রন্কৃতি পর্যন্ত পরেরটা পূর্বটার, অর্থাৎ ঘটাদ্রির স্ুলভূত্ত, 
স্থলতৃতের পঞ্চতন্মাত্র প্র্চতন্মাত্রের অহঙ্কার, এই প্রকার পরস্পর প্রর্কতি 
বিরুতি ভাবে বুঝিতে হইবে। তাই আচার্ধ্যদেব বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, 
পপ্ররুষটা কৃতিঃ পরিণামরুপা অস্যা! প্রকৃতিঃ" অনন্ত পদার্থ যাহার পরিণাম, 
'যাহা-হইতে সমস্ত ব্রহ্জাও বিস্ফারিত হইয়াছে, সেই টং কাঙানারী | 

: পদার্থই প্রক্কৃতিপদবাচ্য । - : ্ 
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একটা গ্রান্ন এই যদি স্ব, রজঃ। তমোগুণের 'অকার্ধটাবস্থাকে প্রকৃতি 

বল! হয়, তবে কি এই বুদ্ধি তুন্ব প্রন্ৃতি পদার্থে প্রকৃতির বিনাশ হুই- 

যাছে? কেন না বুদ্ধি হইতে বাহা পদার্থ পর্য্যন্ত কুত্রাপি গুধত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা (অকার্ধ্যাবস্থা) নাই, সর্ধরই গুণত্রয় পরস্পর ভবাভিভব 
চেষ্টার দ্বারা, বিকৃত হুইয়া সমস্ত বস্তু সি করিতেছে । এ প্রশ্ন পূর্বেই . 

মীদাংসিতপ্রীয় হইয়াছে, তথাপি আর একটু বিস্তার করিয়! বুঝাইতে 
ভ£বে।এপুর্র্বে আমর। বলিয়াছ্ছি যে, গ্রারত প্রস্তাবে গুণকয়ই প্রকৃতি, ইহা! 

প্রকৃতি শবে লক্ষণ সুতরাং গুণত্রয় গ্রহ্নুত সমস্ত পদার্থেই প্রকৃতির সব্বা 

রহিয়াছে, কুত্রাপি প্রকৃতির বিনাশ বা বিলয় হুর নাই। তবে অবশ্তই গুণ- 

প্রায়ের অকার্ষ্যান্বস্থাকে কেবলমাত্র প্রকৃতিই বলা হইয়। খাকে, আর বিকৃত 

পদার্থ বুদ্ধি প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক নামের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া গাকে। 

বস্ততঃ প্রত্যেক পদার্থেতে ধধন গুশত্রয়ের লঙ্দীলন রহিয়াছে, তখন কুত্রাপি 

ও প্রকৃতির 'অভাৰ হইতে পারে ন] | তবে এই মাত্র ভেদ করা যাইতে 

পারে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে সাক্ষাৎ প্রকৃতি, আর বুদ্ধি প্রসৃতি 

নিখিল পদার্থকে গোঁধ গ্ররূতি ব। প্রাকৃত বলিয়া। ব্যবহৃত করা যাঁয়, কিন্ত 
যেহেতু ভ্রিগুণময় সংসার, "তখন কুত্রাপি প্রকৃতির বিনাশ সম্ভবে ন!। 

তবে এই বিশেষ যে, অকার্য্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় প্রকৃতি, আর কার্য্যাবস্থাপরর 
ওণত্রয় পরিদৃশ্যমান সংসার। পরস্পরে কেবলমাত্র অবস্থার ভিন্নতা, 

বস্তগত কেশনই পার্থক্য নাই। যেমন পাট ইত্যাদি ও কাগন্দ। কাগজের 

গ্রক্তি পাট ইত্যাদি, কিন্ত কাগজের অবস্থায় পাট প্রভৃতির কিছুমাঁএ 

সন্বা উপলব্ধ হয় না। অবশ্ত স্বীকার্ধ্য যে, কাগজের অবস্থায় পাটের 

বিনাশ হয় নাই, ষদি পাটের বিনাশ হইত, তাহা হইলে কদাচ কাগজ 

উৎপন্ন হ্ই তে পারিত না। তৰে রূপান্তর হইয়াছে মাত্র, তেমনি প্রকৃতির 

অবস্থাস্তর হইয়া-পরিণাম হইয়া নিখিল পদার্থ হট হয়, কিন্ত কুত্রাপি 

গ্রকৃতির বিকৃতি ভিক্ন বিনাশ হয় না। তাই আচার্য বলিয়াছেন, 

“তত্র প্রকতিং 'সাক্ষাৎ পরম্পরয়া, অধিষ্পবিকারোপাদানত্বং” যাগ সাক্ষাৎ 

'এবং পরষ্পরায় নিখিল পদার্থের কারণ, তাহাই প্রকৃতি, সুতরাং এখন 
বুর়িতে পারিলাঁম যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পন্নায় পর্কতই গ্রক্কৃতির অস্তিত্ব 
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আছে, কখনই প্রকৃতির বিনাশ হয় না। তন্মধ্যে গুণবয়ের সাম্যা- 

বন্তাঁকে মুখ্য প্রকৃতি বা সাক্ষাৎ প্রর্কৃতি বলিয়া ব্যবহার হয়, আর বুদ্ধযাদি 

বিকার পদার্থেতে পরম্পগায় প্রকৃতি শব ব্যবহৃত হইয়া থাকে . 

আমর। যে পধ্যন্ত ব্যাখ্যা! করিয়া আসিলাঁম, ইহার হারা একটা ভ্রান্তি" 
মূলক বিশ্বসও খণ্ত হইল। তাহা এই, অনেকেই বিশ্বাস করিয়! 
থাকেন যে, সাঁংখা মতে আর বেদান্ত মতে এক প্রকৃতি নয়, অর্থাং বেদা- 

স্তর প্রকৃতির যে লক্ষণ কবেন,সাংখ্যাঁচার্য্যের! তাহার বিরুদ্ধরূপ প্রকৃতির 

ব্যাখ্যা করেন। বস্থতঃ ইহ! নিতান্ত অলীক বিশ্বাস। আঁমরপুর্বে 

যে শ্লোক উদ্ধত করিয়া এতাবৎ ব্যাথ্যা করিয়া আদ্িলাম, উহা বেদাস্ত 

গ্রন্থ পঞ্চদশীর ক্সোক, সুতরাং উহাতে সন্ব রজঃ ও তমোগু;ণর সাম্টা- 

বস্থাকেই প্রকৃতি বলিয়! ঘির্দিষ্ট করিয়!ছেন, ইহা আমর! এ পর্যন্ত স্ুষ্পষ্ট- 

দ্ূপে বুঝাইর়। দিয়াছি, এখন সাংখ্যমত সংক্ষেপে বুঝিতে পারিলেই 
উভয়ের সামঞ্জস্য জানিতে পারিব। সাংখ্যাচারধ্য ভগবাঁন্ কপিলদেব 

বলিয়াছেন, “সবরলস্তমসাংসাম্যাবস্থ! পরকজি প্রকৃতেম হান্” ইত্যাদি । 
সন্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবগাকে প্ররূতি বসে+ ১৮৮ । এখন 

আমর। স্থুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পরিলাম সাংখে;র প্রকৃতি আর বেদান্ত মতের 
প্রকৃতিতে কোনই পার্থক্য নাই, উভয় মতে একই লক্ষণ, একই অর্খ, 

নুতরাং কোন বিরোধ হইতে পাঁরে না । এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় 
আমর! তৃতীয় প্রস্তাবে বিবৃত্ত করিব। ক্রেমশঃ | 

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্শীণঃ-- 
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ষষ্ঠ ভাগ। কার্তিক সন১২৯৮ সাল। সপ্তম খণ্ড। 
৮ শম্পা পর পিতা 

দেবি ॥ প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতের্বিত্যং যণ'স্থরবধাদধুনৈৰ সদ্যঃ। 
গনি সর্ধজগরতাঞ্চ শমং নয্শ্ড উৎপাতপাকজনিতাংস্চ মহোপদর্ীন্ ॥ 

শাসন ও অৎযম। 
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গ্বীধীনতা বড়ই মুখরোচক । এই ছয় 'শতবৎসর ন্বাধীনভার আত্মাদ 
খাঙ্গালী ভূলিয়াছে, তবুও সে কথ। গুনিলে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়! 
্ব্তস্রতাঁর অন্বেষণে ধাবিত হইতে হত্স, স্বাধীনতার লক্ষণ মনে নাই, তাই 
খ্বাধীনতা ভ্রষে স্বেচ্ছাচারিতাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। কিন্তু সমাজে 
খাকিতে হইলে, দশঙ্গনের মধ্যে একজন ইইতে হলে *পরাদীন হইতে 

হইবে, শাসন ও সংধমের কঠিন গ্রন্থিতে অগ্রাঙ্গ দ্ধ গাকিবে, আচার 
উ ব্যবহার, রীতি ও লাতিন দাস ভগ চলিতে হইবে । দমা, পম, ছুই 

আক্কে বিভক্ত, এক শাসন, দ্বিতীয় সংষম, শাসন ও সংযমের বাহির ঘাইতে 
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টনি িটিরিিিরর রি টরিডিডসিভিতনা 

চালে সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে, শ্মশানবাদী সন্রাসী হইতে হইবে, 
যে দেশে মান্থ্ষের বাস, সে দেশদুরে রাখিয়া চলিতে হইবে । তোমার 

আমার সনাঞ্জ না হইলে চলে না, একান্ত নির্জন প্রদেশে তুমি; আমি 
থাকিতে পারি ন!, কাধেই আমাদের সামাজিক বিষয়ের আলোচটন! 

করা আবশ্তক, তাহাতে আবার মন ভুলান বৈদেষিক সাম্যবাদের 
কথা দেখে প্রচারিত হইয়।৷ আমাদ্দিগকে ব্যবহার অই করিতেছে । 

বলিয়াছ শাসন এবং সংবন্ম সমাজে ছুইটা পক্ষ, এই ছইটি সম শক্তি 
সম্পন্ন থাকিলে সমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হয়, সমাজে 
সুখ ও সম্ভোষ-বিরাজ করে । শাসন বালক শিক্ষার জনয সংযম বুদ্ধি- 

মান্ ও বিজ্ঞকে নুস্থ র্লাখিবার জন্য। যখন ভাল নন্দ বুঝি না, যখন 
সুবিধা, অস্থুবিধ! দেখিতে পাই ন।, যখন যাহ! আগু আনন্দ দায়ক, তাহ! 
লইয়! মন্ত হই, ভখন শাসন আম।কে সংযত রাখে । শাসনের প্রধান 
অন্ুপান ভীতি। তুমি আমি কেহই তয় শুন্য নহি। তুমি পণ্ডিত 
মহাশয়ের বেত্রাথাতে ভীত ও চঞ্চল হও, ' আমি পিতার তাড়ন। ও পরুষ 
ঘাক্যে ভীত ও ব্যথিত হই, অন্য কেহ বা অপমানের ভয়ে গলিয়া যায়, 

তোমাকে আমাকে সমাজের বাঁধা খাদে ফেলিয়া! সমাজের-দৃঢ় সংস্কার 

রঙ্জুতে আবদ্ধ করিতে হইলে শাসনের প্রচণ্ড প্রকাশ আবশ্যক । খেজু- 
রের ছড়ির সপ্.সপানির নাঁহত, পিতার ট্দনিক তাড়নার সুহিত মাতার 
খেশন। ক্রয় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে আমর। তাহাদের 

মনোমত এক প্রকার জাব তৈয়ার হইয়। উঠি। বর্ণ পরিচয় হয়, পুস্তকাদি 

পাঠ করিতে শিখি, লোক লজ্জা, লোক ভয় রূপে এক নুতন ভীতির 
উৎপত্তি হয় এবং আমার সমাজের ও দেশের পাপ পুণ্যের উচিত জন্ু- 

চিতের চুল চের পার্থক্যের ভাৰ মনে দৃঢ়বন্ধ করিয়া, কর্তব্ীর্তব্যের 
সংস্কার অঙ্গে জড়াইয়া আচ্ছাদিত চক্ষু যেন পক্ষির ন্যায় -সমাজের ইঙ্গি- 
তান্যার়ী একদিকে গিয়া! আপতিত হই । শাসন-এইটুকু করে, সংযম 

আমাদিগকে আমাদের সমাজের শাসন শিক্ষিত ভাল মন্দের মাপ কাটিন্তে 
আমাদিগকে সকল বিষর বুঝিয়। মাপিয়া লইতে বৰলে। বধতদিন শান- 
নের দ্বার। সংস্কার বন্ধ না হয়, যতদিন শাপনের প্রভাবে স্বতং পিক্ধির 
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ন্যায় গুটি কতক বিষয় মনে দৃড় অঙ্কিত না হয়; তত.দিন'সংবমের,; 

প্রয়োজন নাউ । সমাজের অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনের মধ্যেও একটু শ্বাধীনতা 

আছে, তুমি আমি দামাজিক জীব যখন শিক্ষান্ধারা। শাদা ও দণ্ডেরঃ 
ঘবারা এই স্বাধীনতা খণ্ডের অধিকারী হইব, তখন আমাদিগকে এই : 
মের ব্যবহার করিতে হইবে । যা! আমি ইচ্ছা করিলে করিতে: 

পারি, কিন্ত কার্ধ্ের প্রকাশে হয়ত আমাকে লোক লজ্জা ভয়রূপী শীদনের 

প্রচণ্ড গ্রহান্তর ব্যথিত হইতে হইবে, এব যে ব্যাপার আমার হৃদয়ের: 

গুপ্ত ভাঙারে লুক্কাফ্িত খাঁকিলেও থাকিতে পারে, তাহার দই কাধ্য, 

সম্পাদনে আমারে সংঘম প্রয়োগ করিতে, হইবে । নচেৎ পরোক্ষ, 

ভাবে আমি সমাজ শাসন যোগ্য হইব । ৃ 

শাসন দই প্রকারের শারীরিক এবং মামসিক। সানসিক * শাসমঃ 

আবার ছুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম লৌকিক, অপর পারলৌকিক। শারী- 

রিক শাসনের. কথ! অধিক কি বলিব উহ গৃহে চড়-চাপড় রূপে, পাঠ, 

শালা বেত্ররূপে, বিচারালয়ে পিনাল কোডের ধার! রূপে বিরাজমান ।. 

মানসিক লৌকিক শাসন, ধুলাক লজ্জা অপমান ক্ষতিবোধকেই বগা 

ধায়। মানগিক পায়লৌকিক শাসন অন্য কিছু নহে, উহ! কেবল নরক 

ভোগ ভয়, এবং তগবানের অসস্তষ্টি জন্য ছুঃখনভোগ ভয় । শারীর শাস- 

ল্মের জন্য দৃগ্ুবিধি; মানসিক শাসনের জন) ব্যবহার নীতি ও ধর্ম প্রথ। 

প্রণীত হইয়াছে। শারীর.শাসনের কর্ত। রাষ্জী, কারণ তিনি দগুরারাঁ, 

মানসিক লৌফিক শাসনের কর্তা সমাজ এবং মানসিক পারলৌকিক 

শাসনের কর্ত। স্বয়ং তগবান্। তবে অনেক স্থানে শারীর শাসন. এবং 

মানসিক শাসন একই আঁধারে প্রবাহিত হয়। চুরি' করিলে' রাজশাননা- 

সুযারী দিও ফারাবরোধ এবং সমান্গ শাদনানুযায়ী দও। অপমান ও. 

সম।জ কর্তৃক পরিবর্জন । অপিচ মৃত্যুর পরে ভগবানের ব্যবস্থান্ুযায়ী 

নরক ভোগ করিতে হয়। বে সমাজের প্রত্যেক ব্যবস্থঃ এই তিন শাস- 

* মের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং ধূট়ীকৃত, সেই সমাজ বহুকাল স্থাম্বী। 

ংখম ও ছই প্রকারের শারীর ও চানসিক। শরীর সংযমের দ্বারা 

লোকে সমাজ বিরুদ্ধ] ও ব্যবহার বিক্রন্ধ..কার্য হইতে বিরত থাকে । 
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সানসিক সংমমের দ্বারা কু-চিস্তা এৰং কু-বাসন। হইতে মনকে পবিস 

ও বিমল রাখাঘোয়। গোপনে যবনিকার আন্তরালে, গৃহাভ্যন্তরে' পা 

কার্ধা, যাহা হয়ত আইন বিরুদ্ধ নহে, এবং আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় নহে, 
করিতে পার যায়, কিন্ত তাহার প্রকাশে লোক নিন্দার ভয় আছে এবং 

অপ্রকাশে ভগঘাবের ছুয়ারে দায়গ্রস্থ হইতে হইবে, ম্থতরাং সে কার্ধেযে, 

বিরত থাকিলাম, ইহাই শারীর. লংযম। মানর্সিক সংযম উচ্চাঙ্গেরও, 
উচ্চাধিক:রীর জন্য । সমাজ সমক্ষে ও রাজদ্বারে ইহার* ভুঁক্লজ্বনের, 

জন্য কহ দায়ী নহে। তুমি আমি মনে খনে শত্ত শত অপরাধ করিতে 

পারি, দও দ্বেয় কে, প্রমাণ কোথায় % পরস্ত, সর্বজ্ঞ, সর্ধচন্ষু, সর্ব দীপ্তি 

মান্, সর্বাধার ভগবানের কাছেত নুকাচুরি খেলা. নাই, মন. রাজ্যের' 

তিনি রাজ।, ইহার শাসন দণ্ড' ভার তাভার হঝে ॥ এবং ধর্দের হুক, 

বাবস্থাচ্যায়ী ইহার: শাসন প্রথাও নিণিত হইয়াছে । 

পরন্ধ শাসন ও সংষম সংলিপ্ত ভাবেই থাকে, শাসন শুনা সংঘম 
নাই, এবং একটু নিবেচনা করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,” শাস- 

€নের ফলই সংষম। শাসনের ভয় নাথাকিলে কে কবে প্রবৃতিকে: 

যত করিত % কারাগারের ভয়, নরক ভোগের“ভয়, লোক লজ্জা ভয় 

ন। থাকিলে সংসারে সংলজ্ী ধান্মিক লোক: পাঁওয়] যাইত না। সেই 

শৈধব-উষা হইতে এই যৌবন-মধ্যাহপর্যস্ত। ক্লে অল্পে ভয়ে জোভে, 

অহগ্লরে কত নৃত্তন কথা শিখিয়াছি, কভু ভাল মন্দ বিষয় জানিতে 

পারিয়াছি, এইটি কু, ও এইট! স্ু, ইহ1 পাপ উহা পুণ্ম, আদি কত বিষয় 

বুঝিয়াছি, কাঁহীকেও বা ম্বপা করিতে, কাঁহাকেও বা আদর করিতে, 
আরস্ভ করিয়াছি, সংস্কার বদ্ধ হইয়! সদসতের বাছাই করিতে পারি, 

ভাই না আমার সমাজের চক্ষে আমি সংষর্মী ও ধার্শিক ইইয্বাছি। 
কাজেই বলিতে হয সংঘন শাপনের ফলস। ন্মেচ্ছ! প্রবৃত্ত সংঘমী কেহই 

নহে। সকলেরই ইচ্ছা সমাজ শিক্ষাদ্বারা পরিচালিত এবং সম্যক্ 
শাসিত। পক্ষান্তরে কেবল ভয়ের সাহাফ্যে শাদন প্রশীলী গ্রচারিভ, 

হইলে কু ফলও .ফলাত্ে পারে । শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া সংসারে কোন 
কারধ্যই সম্পর হয় না। ভাই ভয়ের সঙ্গে, শঙ্ে লোভ, মোহ, উচ্চাশা! 



বেদবণাম' ।' ১৩, 

স্থখলিগ্গাই জড়াইয়। দেওয়া, হইয়াছে । সমাজ'বিরদ্ধ কার্য করিলে' 

নিন্দা জয়, দণ্ভয়, নরক ভয়) আছে। অপর সমাজানুকুল কার্য 

করিলে লোকে যশ, রাঁজদ্বারে সম্মান এব স্বর্গ ক্ষুখ সঞ্চিত থাকে। 

ভয়ছ্বারা লোককে যেমন কু কার্ধ্য হ হইতে দুরে রাখে, দ্তমনা আশা 
স্থখেচ্ছাদ্বার তাহাদিগকে সৎকার্ধে মতি দেয়।. এবং সমাজ অনুকুল' 
সাধু কার্যে রতি খাক্কিলেই কাষে কাষেই কুবুত্তি ও কু বাসন! অন্তহর্ত 
হইবে ।* সুতরাং শাপনের উদ্দোশ্ত' ভয় ও লোভদ্বার৷ সাধিত হয়। তয়: 

খুনা শীসন অসম্ভব, কিস্তু ছ্ডপ্নের পার্খে গুপ্ত ভাবে লোভের তুল'ন, 

মোহিনী মূর্তি,ও ফুটিয়! উঠে। মানুষ ভয়ে শঙ্কিত হইয়া; এবং লোভে 
উত্তেজিত হইয়। সমাজান্কুল সাধু কার্যে রত হয় 

বেস্ী কখনও ভাবিয়! বুঝিয়া কাগজে কলমে বিধি নিষেধ নিথিয়! 
বাধিয়া হঠাৎ একটা সমাজ নি্মীণ করে নাই। সমাজের স্থিতি জনালি, 

অন্ততঃ জামরা কোন সমীজেরই উৎপত্তির কথ! ইতিহাসের কোন স্থানেই" 

গাইনাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেন, বেস্থাম মণ্টেম্ক আদি কেহই সমা- 

জের জন্মকথা বলিতে পারেন নাই । “মন্থুষ্য সামাজিক জীব প্রতিহাসিক 
সময়ের মধ্যে যখনই" মনুষ্যের পুরাবৃত্তের আলোচনা কর! গিয়াছে, সভ্য, 

বর্ধর, রাক্ষম, পৈশাচ ষে কোন অবস্থায় তাহাকে পাওয়। গিয়াছে, সে 

তখনই সুই অবস্থাতেই তাহাদিগন্ভক সমাজ শাসনদ্বারা পরিচালিত, 

হইতে দেখা গিয়াছে। স্থতরাং বলিতে হইবে সমাজ কোন মনুষ্য বিশে- 
ষের স্বকপোল কল্পিত চিন্তা প্রস্থুত নহে । উপযোগিতা, উপকারিদ্া 

অতএব দেশকাল পাত্রান্থ্যারী আচার ব্যবহার সঙাজে প্রচলিত হইকা 
থাঁকে, এবং তাাদের পরিবর্তনও হইয়া! থাকে । তবে বিধিবদ্ধ ও প্রচ- 

লিশ”আীচাঁর পদ্ধতি বড় সচজে পরিবর্তিত হয়,না। এবং শীঘ্র ও সহজ 
পরিবর্তনে সমাজের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার খুব সম্ভাবনা, । খাসা র। সামাজিক, 

যমাজের ভাব উন্নতি, অবনতির জন্য খ্বাহার! চিত্ত” করিয়া থাকেন, 

* তাহার! স্বেচ্ছাগ্রবৃত্ত, আশুন্খদ, হয়ত পরিণাম বিরস, কোন ব্যবহারের 

গ্রচলন হঠাৎ করিতে দেন না। স্থিতি শীলতা৷ সমাজের দীর্ঘজীবনের 
রক্ষণ, তীব্র উন্নতি শীলতা সমাজের আত্ম-বিধংসের ভীষণ, ইঙ্গিত । 



২০২ বেঙব্যাল। 
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অধিক লোকের মঞ্চে অণনক প্রদেশে ষে সমাজ-পন্ধত্তি বিস্তারিত, তাহ? 
এক প্রকার অনেরু_-বহুযুগস্থায়ী। স্থতগ্কাং সম্যজের মললাকাজ্ছী, যাহার 
শাপন প্রভাবে তাহার! মমাজ বন্ধন খুক দৃঢ় করিতে চেষ্টী করেন । বলি- 
স্কাছি শাসনের অস্ক ভয় ও লোভ । যে তয় চিরক্রীরন স্থায়ী, যাহার 

তামসচ্গায়া পরলোকিটেক ও অন্ধকারাবুত করে, যাহার তর্জনী ভাড়নে 

জীবন প্রতিক্ষণ কম্পিত ও বিচলিত হয়, এবং “কফ লোভ আশৈশব 

জর] পর্য্স্ত মন ভূলাইয়! থাকে, যাহার মোহন মাধুরীতে নরকের ভীষ- 

থতা ও অপস্যত হয়, যাহার, উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হইয়া উঠি, 

সেই ভয় এবং দেই লোভই শাসহক্ প্রকৃত উপযোগী ॥: " এবং এবন্থিধ' 
শাসনের দ্বারা সমাজবিখি চিরদিন স্থারী হুইক়্া গাকে। ইহাই ধর্ম, 

শাসন, যমরাঁজার ইহাই প্রচণ্ড দণ্ড । ফে সমাজে ধর্মশাসন ক্ষীণবল এবং 
অবহেলার বিষয়, সে সমাজ বহুদিন: আর এসংস্কাণ্ ভিষ্টিতে পারিবেন, 
ঘা। কেনন! উদ্দাম উদ্ঙ্খল মনুষ্য প্রবৃত্তিকে সংযত ও সংবদ্ধ রাখিতে: 

হইলে এমন. কোন শাসন চাই, যাহা চিরদিন স্থায়ী । রাজার শাদম ছুই- 
বৎসর কিবা! দরশবৎদূর কারাবরোধ, লোক'নিন্দ! ছুইদ্িন দশদিন থাকে, 

তাহার পর সকলিই অতীতের গর্তে পতিত হয়। কিন্তু ধর্মশাসনে ভূত- 
ভবিষ্যৎ বর্তমাৰ মিশিয়া গিয়াছে, আশা-মআাকাজ্ষা ,এক হট্টক্লা হা, 
শার সহগামী হইয়াছে, সহায় নাই, সম্বল নাই, পৃষ্ঠপোষক পরামর্শ দাতা 
ক্কেহ নাই ।. কাহারূ,মুখের দিকে তাকাইয়।'তোমার নিলকত পাপের, 

অসহ্.যস্ত্রণা, বিস্থৃত হইবে? কাহাকেই ব! মূনের ব্যথঃ জানাইয়! ছুঃখের; 

লাঘব, করবে। ধন্মর[জ্যে তুমি একলা, তোমার সহান্ডাবক কেহই 
নাই। আছেন, কেবল, অগভি্র গতি ভগবান্। তিনিও. কিন্তু ভক্তির 

অধিন, পবিত্রতার পক্ষপাতী, তিন্নি আর্তের সন্ধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় । 

তোমার আমার; অহঙ্কার ফতদিন, থাকিবে, ততদিন ভগবত্রুপাপ্রার্থাঁ 
হইলেও তাহার. করুণ! ষেঃগ্য হইব না।। সুতরাং বলিতে হঈবে ধর্দের: 
শাসন বড়ই ভীষণ, বড়ুই মর্মস্পর্শী । - ধর্ম ভয়ের ন্যার় তয় নাই, ধর্মের 

তাড়নার ন্যার তাড়না জগতে পাঁওগা ষ্বাইবে ন1।, গরন্ধ ও শাসন 

কাধ্যক্রী করিতে হুইলে ইহার শিক্ষা আবশ্যক । কেননা! সংস্কার 



বেদগাপ। ই০৩ 

খেয়ালের উপরই জগৎ পরিচাঁলিত। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন 

খেয়ালের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থান্যারী শিক্ষিত হইলে সংস্কার, 

খেয়াল, বুদ্ধি তদনুর্ূপ গঠিত হয়। ধাশ্মিকের খেয়াল এক্ষ প্রকারের, 
দেশহিতৈবীর অন্য প্রকরের, আবার নাস্তিক বিলাসপ্রিপ্ন চার্ধাকগণের 
সংস্কার ছ্বতক্্রী। শিক্ষা এবং আলোচম্ার দ্বারা এই সকল সংস্কারের 

উৎপত্তি। অতএব ধর্ম শাদনের উপযোগীত। স্বুবিয়া! উহাকে প্রবল 
শ্নাখিতেএহইলে, ধর্ম শশিক্ষ। প্রচারিত কর! আবশ্যক । 

সকলেই জামেন যে, আমাদের জাধুদিক বঙ্গ সমাজ বড়ই বিশৃঙ্খলা পূর্ণ 
হুইয়াছে। সকলেই বুঝেন যে, সমাজে শীত কোন সংস্কার ম। করিলে 
লমাজ ধ্বংস দুখে পতিত হইৰে, তাই বাঙ্গালারু শতকরা দব্বই জলে 
লংস্কারক সাজিয়াছে, হিশু সমাজ সংস্কার হইতেছে, উন্নত ব্রাঙ্গ ধর্ম 

প্রচার হইয়াছে, থিত্তনদী জাগিয়াছে, পজিটিভিষ্ট 'তিতরে ভিতরে 
গুরিতেছে, নব্য হিন্দু দল সংগঠিত হইয়াছে এবং শুনিলাম খৃষ্টান জাদ্- 
ব্বেলবুথ ও ভারত উদ্ধার মারলে আসিতেছে । গোটা ডাঁরতট। উদ্ধার 

করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা, সকলেরই বাসনা এবং তজ্জন্য উদেয- 

গেরও অভাব নাইশ। কিন্তু ফলে কিছু হইতেছে না, ফেন হইতেছে 

লা, ইহাই গ্রথমে বুঝা আবশ্যক। বর্তমান শিক্ষা গ্রণালীর বিষয় 
একটু 'আতলাচনা করিলে অনেক ফথা পরিষ্কার হইে। বাঙ্গালী পঞ্চম 

বর্ষের বালক হুইতে, তরা. যৌবন পঞ্চ বিংশতি বৎসর পর্ধ্যস্ত ইংরাজি 
_শিখিবার জন্য স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া থাকেন। এই বিংশতি বর্ষের 

শিক্ষায় হয়ে যে নকল সংস্কার দৃঢ়বন্ধ হুইয়! যায়, বুদ্ধি যে ভাব ধারণ 
করে, তাহার পরিবর্তন অসস্ভব। প্রীঢ়ে যতই খধার্পিক, আচারী, ুক্তি- 
বগ্হউক না কেন, শৈশব ও যৌবন শিক্ষা সংস্কার কিছুতেই বিমোচিতত 
হইবে না। বাঙ্গালী স্কুলে ইংরাৰি শিখিয়া থাকেন, বথেচ্ছাচাঁর অভ্যাস 

করেন, কলেজে যাইয়া ইংরাজী বিঞ্ান দর্শন পড়েনু, মিল, স্পেখ্সার, 
বেনের ফিলজাফি মন্থন করেন, টিক্তাল হকসলির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন, 

ঈশ্বরকে অনাধশ্যক বোধে ত্যাগ করেন, উপযোগীতা৷ লইয়া! জীবন 
প্রবাহ লংপ্রণালীত করিবার চেষ্টা করেন.। যাহাতে হৃদয় মাধুর্ধ্যের 
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নির্মল প্রবাত ছুটিয়া ধার, যাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সহিষ্ঠৃত হয» 
যাহাবীর] স্বার্থ ত্যাগের অন্কর হৃদয়ে উপ্ত হয়, যাহা পাইলে লোকে. 

মহাবীর জিতেঙ্ডিয় হয়, বাঙ্গালী ইংরাজ রাজের আশীর্ব্ধাদে তাহ ত্যাগ 

করিয়1,'সেই অমূল্য নিধি স্বণমণি দুরে রাখিয়1, ভগবত্প্রভাব শুন্য,ধর্মমশূন্ত 

'ভক্তিশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক অপূর্ধ জীব হইয়া উঠে। এই 
শিক্ষায় লোককে অব্যবস্থিতচিন্ত, ব/সনাশজ, বিলাসী স্থার্থান্ধ, অহঙ্কারী 

করে। বাঙ্গালী শিক্ষিতগণত বিষ খাইয়া অধ্ুতভ পানের ফল খ্বাইবেন 
না, ঘেমন শিখাইয়াছে, তেমনি হইয়াছেন। কেবল এইটুকু হইলেও 

উপায় থাকিত, ইহার উপর পাশ্চাত্য সাম্যবাদ, স্বাধীনত। বাদ বিকৃতাঙ্গ 

হইয়৷ দেশে প্রচারিত ইইঞাছে। সমাজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সংবম 

শুনা হইয়াছে এবং সাম্য, স্বাধীনতা, মৈল্রীর আশীর্ধধান্টে শাসন শুন্য 

হইয়াছে । বুদ্ধিমান, বিবেচক হইয়া লোকে বিলাী, সংঘম শুন্য, 
দেখিয়! গুনিয়া পরিণাম জানিয়াও সকলেই শাসন শুন্য উদ্দাম, উচ্ছঙ্খল 
উদ্ভ্রান্ত, উন্মত্ত ; যে ছুটি না! থাকিলে সমাঞ্জ থাকে না, যাহ! না! হইলে 

মনুষ্য সমাজ পশ্তর সমাজে পরিণত হয়, আমাদের সেই ছুইটি মাই? 
এই ত সে দিন এত ধূম ধাম করিম! ব্রাঙ্গ সমাজ প্রচারিত হইল, শাসন 

ও সংঘম অভ্তাৰে তাহ! সাদ্ধ তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহারও মধ্যে জঙ্গে 

জনে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মতবাদী। ক্িস্ত নদীর এত তেজ বে পৰ্ধখ পথে 
প্রনন্ব কেশ, দীর্ঘ নখ, গৈরিক বসন নব্য যুবক দলকে দেখিতে পাঁওয়। 

যাইত, এখন তাহাও কম পড়িয়াছে। যে শিক্ষান্ন হৃদয়ে দৃট় প্রতিজ্ঞার 

গ্রাভাব ন! থাকে, যাহাতে সহিষ্ুুত1, তেজস্থিতা অপহৃত করে, ঘাহাঘার। 
লোককে বিলাসী, সৌখীন, খোস খেয়ালী করে, সেই অপূর্ব্ব শিখিয়। 
শিক্ষিওগণ কি কখনও এক মিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারেন, যাহাতে 'গোড1 
খারাপ হইয়াছে, শিশুহদয় অলীন ও বিষাক্ত হইয়াছে, তাহার দোহ 
কি লহগ্রে প্রক্ষালিতু হয়? ৮ : 

শিক্ষার উপর শাসন ও সংধম নির্ভর করে, আবার শাসন শুন্য শিক্ষা 

হয় না। আমাদের বর্তমান শান শুন্য শিক্ষার কি ফল ফলিতেছে, 
তাহা বাঁদলাম। অনিষ্ট সংবরণ জন্য কি. উপায় হইতেছে, তাহার 
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িচার কর. আবশ্যক । কারণ ব্যালের বিষ ছাড়াইবার উপায় কি? 
সভা সমিভি। যেখানে সাজিয়া গুছাইয়। গিয়া, হেলিয় ভলিয়া বন্তূত্ 
দিতে হইবে, বড্ড বড় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে, মুখের আলাপ করিয়া 
'আপ্যায়িত করিয়া বাটা ফিরিয়া আসিতে হইবে, মেইসব সভ। সমিতি ? 

'আজ কাল "দা শূন্য পলী নাই, সভ্য শৃন্য গ্রাম নাই । যদি সভাদ্ধারঃ 
ভারত উদ্ধার হইত, তাহা হইলে একদিনে ভারছুনাতার অগ্গি পরীক্ষা 

অসমাপ্ত হুইয়*তিনি অধোধ্যার পাঠ রাণী হইন্সঃ বসিতেন ! ছোট খাট 

ভার কথ! বলিব , রাজ উৎসাহে প্রধঞ্চিত শিক্ষিতগণ পরিপুরিত, হিচ্গু 

খুষ্টান ব্রাহ্ম ব্রিধারাদ্র অভিনিঞ্িত, 'ক্াব্য-নীতি "ক" ত্রয়ী বিমিত, 

আরুচির চিদ্ধণ কিরণে সম্যক উদ্ভাসিত, পাশ্চাত্য 5গভ!ব পরিপুষ্ট, বাল- 

বোঁধার্থ এক যে নৃতন সভা প্রতিষ্ঠাপিত হুইয়াছে, যাহার উপর অনেক 
আশা, ভরস। নাস্ত মাছে, তাচারই বিষয় একটু 'মালোচণ। নিতান্ত 

আনশ্ঠক। সভা সবল কলেজ সংশ্লিষ্ট ুতরাং ধর্ম শিক্ষা শূন্য, নৈতিক 
শিক্ষক্ষ পাশ্চাত্য ঝ/বহার পক্ষপাতী সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ভাতা, পুতরাং হিন্দু 
নীতি কতদূর কে শিখিঝে তাহা জানিতে বাকি রহিণ না, সাহিত্য 

কাব্য শিক্ষক স্বদেশীরতা৷ মাখান স্বধর্নিষ্ট. বর্ভমান বঙ্গ সাহিত্য সমাজের 
নেতা ও 'অধীশ্বর, স্থতরাং তাহার শিক্ষার ও তাহার ইঙ্গিতে লোকে কেন 

দিকে দৌড়িবে, তাহারও ইয়ন্ত। রঠিল না) ব্যায়াম শিক্ষক ইংরাজ 
তিনি শরীর রক্ষ/র জনয, শরীর পুর, ঝপ, সহিষ্ণুতা দদ্ধির জন্য ঘাভা 

করিতে, যাহা খাইতে উপদেশ দিবেন, ভাহা সক* অবগত আছেন : 
কাজেই বলিতে হয় সভার ত্রাহস্পর্শে গণ্ডে জ॥ হইয়াছে । নীতির 

শিক্ষার জন্য শাসন দণ্ডের ব্যবহার নাই। স্থাধ,এচেতা, উন্নত শিক্ষিত 
সুরকগণপের সভা, আচার্ধযকে খোসামুদীর ভাব, নৈতিক গাথা গাভ 

করিতে হয়, মনোহর, স্থৃষধুর, সুশ্র'ব্য কথায় বুঝাইতে হয়, বাবু বাছ! 

বলিয়। আদর করিতে হয়, সুতরাং বলিতে হবে সশ্ত;গণ সাধন। শুন্য । 
যে নীতি শিখ্াও যে ব্যবহার বুঝাও, তাহার সাধন)? না করে স্বভাব 

যুক্ত হয় না। স্বভাব যুক্ত ব্যবহার যোগ্য না হইলে উহা হুত্রাকানে 
_ ক্ষেবন স্থৃতিস্থ থাকে মাত্র, কাধ্যকালে সাহায্য করে নঙ খাক।তে অনু, 
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শাসন বাকা নাই, হুকুম নাঁই, তাড়না, নাই, প্রহার নাই, তাহাতে-সাধনা, 
নাই, তপস্যা নাই সুতরাং সকলেই সংযম শুন্য । 'নীতি শিখাইত্তে 
হইলে, ব্যবহার শুদ্ধ করিতে হইলে ভিতর ও বাহির রাখিলে চলিবে না 

এবং ্লাথিলে হইবে না। গুরু অন্তরের অন্তর দেখিয়া! দূদয়ের গুপ্ত 

দ্বার উদবাটিত করিয়া সকল আঁবর্জন। রাশি দুর করিবেন” তাভার 
শিক্ষান্ম, তাহার প্রভাবে, তাহার "শাসনে বুদ্ধি নির্মল হইবে, শ্বভাব 
বিমল হইবে । আমরা 'ধতদূর জানি তাহাতে আচাধ্যের এ» ক্ষমতা! 

টুকু নাই। তাহার সহিত তাহার শিষ্যগণ সম পদস্থ, এটিকেট ধজায় 
রাখিয়া কথা "ব্রলিতে হয়। তবে গেটীকশ্তক কড়া কড়া" আইন কাঙ্ছন 

খাড়া কর। হইয়াছে ।, লে গুলি দেখিতে গুনিতে মন্দ না হইলেগু 
বাবহার যোগ্য নহে, এবং শাসন শক্তি শৃন/ ্াজেই পরিপামে ফল 
শুন্য। আমর! অনেক সভা সন্মিলনীর মত্য ছিলাম, মাত্ স্তন্য পরিত্যাগ: 

ক্করিয়াই সভার ঘম্পাদক, সভার . উপাঁচার্ধ্য আর্দি কত বাধ্য করিয্জাছি॥ : 
ফলে বাকৃপটুতা হইয়াছে আর ব্যবহারে ওত্তাদী প্রবেশ করিয়াছে, 

দানির। গুনিয়! বুঝিয়াও আচার ভ্রষ্ট এবং প্দৃঢ়তা শুন্য । কারণ সভা- 
দিতে উচ্চ কথা, উচ্চাদর্শ শুনিলেও সাধন! হীন হওয়াতে ত্রক্গচর্ধ্য 
শুন্য থাকাতে সে সকল কথার কথাই ফাড়াইয়াছে। আমর! সং যী 

স্থির বুদ্ধি নহি কাজেই কাহারও ব্রশ্যতা স্বীকার করিয়া কোন কাধে 

কিছু দিনের জন্য সংবর্ত থাকিতে পারি না। সাহা নূতন, যাহা 
মুখরোচক আপাততঃ মনোহর তাহাই ভাল লাগে--কাজেই আমর! 

মহাছজুগে। ঘতদিন স্বর্গীয় কেশবচন্ত্রের মন তুলান কথা বাঙ্গলার 
গত গৃহে প্রতিধবনিত হইত, ততদিন শিক্ষিতগণ সমক্ষে অথবা পরোক্ষে, 

প্রকাশে অথব! . অপ্রকাশ্যে ত্রাদ্দ ছিলেন, মে শব" এখন, বঅনস্ত 
সাগরের "অনন্ত গ্রতিধ্বনিতে মিশিয়! গিয়াছে, তাই বাঙ্গালী আর কেহ 

 বড়-ত্রাঙ্গ হয় ন/, সে মোহ গিয়াছে, সে খেয়াল (ছুটিয়াছে। এখন 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসক্নের মোহিণ মন্ত্র সঞ্চালিত হইয়াছে, পণ্ডিত শশধর তর্ক” 

ছড়ামণির যুক্তি জাল বিস্তারিত ₹ইয়াছে, কমার সাড়ে ধনের, আন! বাঙ্গালী 
বু, “গোড়া (হিন্দু, কিন্ত কয়জন, যুবক. আছারী!, এই বে শত্ত পুত, 
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কিশোর কণ্ঠ হইভেহিন্দু ধর্ষের জয় গীতি সমুখিত] হইতেছে, শত শত. 

যুবক প্রৌঢ় নত শিরে হিন্দু ধর্খা মন্দিরে-বস্থুতা স্বীকার করিতেছেন, ইহা'র 

মধ্যে কয়জন আচারবান্, নিষ্ঠাবান্, এবং সাধন! যুক্ত । বাধার] সাধক, 

বাহার! ব্রন্গচর্ধ্যপরায়ণ, সহার] তেজন্থী, তাহার! এক, নিষ্ঠা যুক্ত 1)&কিস্ত 

সে কয়জন? তাই বলিতে ছিলাম, মতা সমিতিদ্বারা কার্ধ্য হইবে না, 

কখনও কোথাও হয়নাই । মনুষ্য 'পইয়। সভ।-সে মান্য কৈ? মানুষ 

ট্েয়ারীশকারিতে হইলে গৃহে,- বাছিরে, অন্তরে, ব্যবস্থারে গুরুর শাসন 

আবশ্যক, তপস্তা কঠোর ছুশ্চর দয় বিদারী, তপদ্যা '্দাবস্ঠর । যেমন 

ইংকাঁজী শিখিবার জন্য ঘরে পাঠশালায় শাসন' আছে. গ্রলোভন আছেঃ 

তেমনি ধর্ম শিক্ষা। দিতে হইলে গৃছে। সমাজে, রাঙ্গারে শাসন আবগ্ক» 

_ উৎসাহ আবশ্যক, উত্তেজনা আবশ্যক, প্রলোভন আবশ্যক ।- 

এতত্ব্যতীত ধর্্শূনা নীতি শিক্ষা, আমাদের চক্ষে ঠিক যেমন. মাথা? 

নাই তাহার মাথা বাগা বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম, নীতির, ভিত্তি, পৃষ্ঠ" 

পোষক এবং উহার মূল । যে নীতি কার্ধ্যকরী, ষে নীতি শত গ্রলোন: 

গ্রবঞ্চনায় আদর্শফ্যুত হইফে' না, তাহা ধর্মের আশা-বাক্যের উপর নির্ভর 
করিবে, তাহ! ধর্মের কঠোর সাধনাদ্বার। দৃঢ়ী্কত হইবে.। শুদ্ধ ০731010) 
লইয়। কার্যা হয় না, যে ধারণ! মন্তিক্ষের পরতে পরতে বিন্যস্ত, 'ষে 

ধারণ! শীরচয় শীরায় গাথা, ধাহা খ্বুভাবের, সহিত ওতপ্রোত ভাবে 

বিমিশ্রিত, তাচ্াই কাধ্যকালে সহায়ক ও ফলপ্রহ্থ। ধর্মের তীব্রতা ন! 

থাকিলে এই টুকু হয় না ।, নান্তিক ভূমি জান পরদারাভিমর্ষণ অন্যায়, 
সমান্ত ব্যবহার বিরুদ্ধ, অথবা. বলিব কি সঞ্জাজের ৮4১1০ বিরুদ্ধ---. 

কিন্ত, যর্দি কোন মুরমুন্দরী ষোড়শী উপযাচিক! হইয়। তোমার শরণাগত 

হর, বল 'দেখি নব্য যুবক পে প্রলোভন হইতে ধর্মের তীব্র প্রভাব ব্যতীত, 

সাধনার পাপহস্ত্ী- বিছ্যচ্ছটা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে রক্ষা পাওয় 

ধায়কিনা? কেবল মস্তিষ্কের চালনাক্*কাধ্য হয় নাঃ কেবল মেধাবী 

“হইলে ধার্টিক . তেন হয় না যখন শত শত বৎসরের: আবর্জজন। 

রাশি £ দরে ফেলিতে..হুইবে, যখন তোমার পবিভ্রাদর্শে পাপী, বিগ্থ-'. 

গ্রমীকে সন্্যস্ত; ব্যস্ত, চফিত করিয়া! নুপথে. পরিচালিত্র করিতে. ইইবে, 



ইচালি ] €বদবাজ। 

ভখন' ধর্ম বল চাই, তেজবীতা' চাই, উন্ত্ততা গৌড়ামি ১৮৮৮) ০17188 

আবশ্যক । ঈশ্বরের আশীক্ধাদ না পাইলে, ভক্তিমান্ সাধক না হইলে, 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সর্বত্যাগী-_কষ্ট মহিষ না হইলে এখন সাত রাজার ধন 

অপুর্ব স্পশমণি কখনই পাওয়। যায় না। মিল, বেন স্পেনসরাদি যো 
কর্শূন্া নীতি কথ! বলিয়াছেন, তাহা আমাদের এ অবস্থার উপষোগী 

নতে, তাহার উদ্দেশ্য ম্বতন্ত্র, ব্যবহার” স্বতন্ত্র । জগৎ মাতাইতে হইলে, 

ত্রিতৃবন ঘুরাইতে হইলে চৈতন্যের অপূর্ব ভক্তি শক্তি আবশ্যক 1" ভক্কে র 

নয়ন জলে পাপ বিধৌত হইবে, ভক্তের অঙ্গের বাতাসে পাপ উড়িয়! 

যাইবে, ভক্কের সুখে ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরুর ন'মোচ্চারপের গভীর মিনাদের 

সহিত পাপ বধীর হইবে । যিনি জীবনের জীবন, যিনি সব্বাধার, 

সর্বশকিমান্, তিনি পুণ্য শিক্ষার কখনও কি কোন কার্ধ্য হইয়াছে । 
যাহার ইঙ্কি-ত সথজন পালন প্রলয় হইতেছে, তাহার আশীর্বাদ ব্যতীত, 

তাহার অনুগ্রহ বাতীত কৰে কোন দেশে কোন কার্য সাধিত হইগ্রাছে + 
তাহার কথা। লোককে গুনাও, তাহার গুণগান দেশে দেশে কাঁরিয়! 
বেড়াও, তাহার মহিমা! কীর্তন করিতে থা, তাহার সেবায়, তাহার 

আলোচনায় দিবা নিশী অতিবাহিত কর, দেখিবে লোকে স্থার্থতা?গী 

হইবে, কোমল মধুর ভাবাপন্ন হইবে, তেজস্বী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব । 

ভালবাস। ন। খাকিলে খাসুন নিক্ষিক্স, সংযম নিক্ষল। পিতা মাত সী 

পুত্র জামার বড় ভালবাপার, তাই তাহাদের নিকট হইতে ঢূরে কারাগারে 

থাকিতে ভয় হয়, ভাহার! কষ্ট পাইলে বুক ফাটিয়া! যায়, তাহার! খঅপ- 

মানিত হইবে শ্ুনিলে পাগল হইয়া উঠি। শানন তাই. ভালবাসার 

সাহায্যে ভয়ের বিভীষিক। থাড়া করিন্না লোককে সৎপথে বাখিয়াছে» 

তেম্সি ভগবানের ভক্ত হইলে, সেবক হইলে, তার দাসাছুদাঁস, স্পা. 

্রার্বী হইলে গুরু যাহা তাহার ইচ্ছা। বিরুদ্ধ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, 

তাহা কিছুতেই কাঁরিব না । তাঁহার প্রেমের খাতিরে লোকে অরণ্যচারী 

সন্স্যাসী হয়, আবার তাহার ইঙ্গিতে ঠাহার আদেশে সর্বহস্া, অর্বশাপ্ত। 

মহাবীর হুক্ষ। শুধু তাই কিসে নাম করিলে কি জানি আত্ম-জগতে 

কি. এক বিপ্লব উপস্থিত ২য়, কি আন্দোলন আলোড়ন হইল: কি এক 



বেদব্যাস ॥স্ মং 

অপুর্ব শক্তি উদ্ভূত হয়, যাহার দ্বারা নিমেষের মধ্যে অপুর্ব কাধ্য সাধিত 

হয় তাহার €গ্রমকে নির্ভর করিয়া ধর্েরী প্রচণ্ড শাসন দণ্ড সর্বদা 

উদ্দগড রহিয়াছে । তিনি আছেন. বূলিয়াই লোকে বাক মনে পবিত্র: হইতে: 
পারে। মুঢ় আমরা ভগবত প্রভাব শুণা শিক্ষায় দেশে দানবের বুদ্ধি 

করিতেছি, পবিত্রতা তেজস্বীত। হারাইতেছি, স্বার্থান্দ, বিলাসপ্রিয় হইয়া 

নরকের কৃষমী কীটে পরিণত হইতেছ্ছি। ধর্মের শাসন শয়নে, স্বপনে 

' ভিতরে, াহিরে, শৈশবে, যৌবনে, প্রৌড়ে বার্দক্যে, জন্য জন্মান্তরে 
কার্যকরী । 

উহ্বার প্রত্গপে পিশাচ মানুষ হয়, মনুষা দেবতা, হয়, উহাতে লুকা1- . 

চুরি নই, ফাঁকী নাই, মন বুঝান অসার যুন্তি নাই। সুভ যদি 

দেশের দায়িত্ব বোধ থাকে, দেশের বর্শ কর্তব্য কর্ধ বটিয়। বোধ 

থাকে, বদি ধর্মজ্ঞান থাকে, সাধুত! সত্যনিষ্ঠা থাকে ত সাবধান__-দেখিও 

নার্তিক্য শিক্ষায় এই অধঃপতিত দেশকে নরকের পথে আরও ঠেলিয়া 

দিওনা । যেমন আছে, তেমনি থাকুক, ফাহার কর্ম তিনি করিবেন, 

তুমি €তোমার পৈশাচিক হুদ্ধি প্রণোদিত হইয়। বাঁহর! ল'বার জন্য 
ভগ্ববত্ কথ! শুন্য নীতি শিক্ষায় দেশ তুলাইও ন1। হিন্দু মূর্খ হউক, 
অন্ধ বিশ্বাস পূর্ণ হউক, অক্ঞানান্ধ হউক, কদাচারী, কুব্যবহারী হউক, 

কিন্তু এখনও হিন্দুই জাছে, এখনও ভঙ্গবানের দোহাই দিয়া! কার্ধ্য করে, 

. এখনও হিন্দু ভাবাপন্ধ আছে। আবার শুতদিন হইলে, সুবাতাস বহিলে, 

হিন্দু মান্ছষের মত মানুষ হটুতে পারিহৰ, হিন্ষু হইয়া হিন্দুর নাম রক্ষা 

করিতে পারিবে । কিন্তু তোমার সন্মোভন মায়াবী মন্ত্রে আমর! আত্ম- 

হারা, হইব, আমর! দেশের কথা দেশের প্রথা ভুলিব, দেশকে ঘ্বণ। 

করিব। ক্ষমা) কর, এ শিক্ষা দিও না, এমন উশ্বতির জন্য চেষ্তা 

করিও না। 



শাস্তব্যাখা। | 

(পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

_. এখন আর একটা জিজ্ঞান্ত এই,_-"শধৎ রজস্তমইতি প্রকতেরভবন্ 

গুণ1২'.অর্থ,_সত্বৎ রজ ও. তম এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় 

ইত্যাদি শাশ্দ্বার! সস্ব।দি গুগুত্রয়, প্রকৃতির কার্যা ইহাই প্রতিপন্ন: হয়, অর্থাৎ 

পুর্ব ব্যাখ্যার দ্বার! গুগত্রয়কেই প্রকৃতি বলিয়া; অধধারিতণকর। হইয়াছে । 

আর এখনকার বচনের,দ্বারা প্রকৃতি হইতে স্তপত্রয় উৎপন্ন, ইহা বুঝিতে 

পারিলাম, সুতরাং পরম্পর অতি গুরুতর বৈষ্নন্য হইল। পিতা হইতে 

পুত্র উৎপন্ন হয়, এখানে পিতা আর পুর কথন্্ই এক. হইতে পারেন নথ । 

সর্বত্রই কার্য ও কারণ ভিন্ন বন্ত বলিয়। জান। যায়। স্থতরাং প্রকৃতি 
হইতে সমুত্পন্ন গুণত্রয় কদাচ প্রন্কৃতি হইতে পারেনা । একথা! অন্তীব 
'অসঙ্গত বলিয়! বোধ হয়, অতএব ই্ার রহস্য উদ্ঘাটন করা - জাবশ্াক-। 

. আমর। পূর্বে ঘে সন্বাদি গুণত্ররকে প্রকৃতি বলিক্বাছি, 'তাহাই প্রন্কৃত- 
বহম্ত, সস্াধি গুপত্রয় প্রকৃতি হইতে সমূৎপন্ন, বা প্রকৃতি ধর্ম নহে, ইহা 

সর্ব শান গ্রসিপ্ধ । তাই ভগব্ন্ ঞ্রুপিক্র দেব বলিয়াছেন, “সবদীনামত- 

ধর্ম তদ্রপত্থাৎি।" সন্ধাদিনুন আক্কীতির ধর্ম নঙে,কেনন। সুঃ রজ, তমো- 
 গুণস্বরূপই প্রতি, হা খ্যন্তীত অন্য কোন, প্রকার প্রক্কাতির লক্ষণ কোন 

শাস্ত্রেই দৃই হয় না। স্মতিও বলিতেছেন,_সন্বং রজন্তম ইতি এধৈব 

গ্রকৃতিঃ সণ” দব্বাদি গুণ জয়ই প্রক্ৃতি। অতএব গুপত্রয়ই যে প্রর্কৃতি 

তন্বিষক্কে আর কোনই সন্দেহ হইতে পারেনা । তকে যে প্রক্কৃতি ইর্ধতৈ 
গুণন্রয়ের উৎপত্তি কথ! আছে, তাহার রহস্য অন্য প্রকার বুঝিতে হইবে। 

“গুণক্ষোন্ভে জারমানে ম্তান্ প্রাহর্বভূব হ” গুপত্রয়ের পরস্পর ভবাভি- 
ভব চেষ্টার দ্বারা মহত্ত্বাদি (বুদ্ধিতন্ব) উৎপন্ন. হয়, সুতরাং বুঝিতে পারা 

. গেল গুণত্রয় হইতেই 'বুদ্ধিতবাদির বিকাশ হইয়াছে। অতএৰ গুণত্রয়- 
রূপ প্রকৃতির যে, যে সত্বাঁদি অংশ হইতে বুদ্ধিত ববির বিস্ক, ৪ হইক্লাছে, 
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ভাহ' প্রক্কৃতি হইতেই সমুৎ্পন্ন, অর্থাৎ বিজাভীগ্ প্রতি হইন্ডে খে বিজ্া- 

তীয় গুণত্রক্প উৎপন্ন হইল, ইহা *প্রকতেরভবন্ গুণ” এই শ্লোকের 

অর্থ নহে, কিন্ত সমগ্রিগণত্রয় স্বরূপ প্রকৃতি হইতে মহত্তঝাদি নিম্মাণের 
উপকরণীস্ভুত সক্কাদি গুণ বিকাশিত হইল, ইহাই সর্ববাদি লন্মন্ত, নুন! 
গণুত্রয়ের নিতাত! প্রতিপাদক শ্রুতি” স্মৃতির অপলাপ কর্সিতে হয়। 

শ্রুতি স্থতিতে সব্ধাদি গুপত্রয়কে নিত্য বালয়াছেন, ঘদি প্রকৃতি হইতে 
গুণত্রয় উদ্পপন্ন হয়, তাহা হইলে গুণেয় নিত্যন্তা কখনই প্রতিপাজিত হইতে 
পারে না. স্থতরাং শান্তর জাপনাদারাই আপুনি বাধিত হইতে পারে, 

আর একটী কণ্থা এখনে বলা শআবশ্তক। তাতা এই»- “লভাদীনা- 

মতদ্বন্মস্বং তদ্রপত্বাৎ', এই সাংখ্য সথত্রের দ্বার! কন্বাদিস্ডণ যে প্রকৃতিগ্ুপ 
ঘা ধর্ম নভে, ইহ] প্রতিপাদন কর।-হইয়াছে, তবে “প্রকৃতেঃ ক্িয়মাণানি 

গুণৈঃ কন্দাণি সর্বশ$, ইত্যাদি শাস্কে যে সক্বাদিকে প্রকৃতির গুণ বল! 

হইয়াছে, তাহা ব্যবহারিক কথা মাত্র, ঘেমন ব্যবঙার জগতে “বনের 
বুক্ষ'”* কথাটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, গ্ররুত পক্ষে বৃক্ষ সমষ্টিই বন» 

বক্ষ গুলি বাদ দিলে সত্তন্্রভীবে আঁর বনের সন্ত! থাকে না, স্থতরাং 

ঘনের বৃক্ষ, ইহ! বাবহারিক বাক্য মীত্র, অথবা ব্যবহার জগতে 

“যেমন ভিত্তির গাত্র' কথাটী ব্যবহার হয়, বহ্ুতঃ ভিত্তি আর তাহার 

গাত্র একই জিশ্ষি, তথাপি আধারাদৃধর্খ ভাব কু্সনা করিয়া ব্যবহার হয়, 

ভিন্তিকে আধার কল্পন। করিয়! গাত্রকে আধেয় কল্পনা কর। হয়» তেমনি 

প্রক্কতির গুণ বলিতেও আধার আধেয় কল্পনা! বুঝিতে হইবে, এাকুতিকে 

আবার, গুণকে আধেয় ভাবে ধরিতে হইবে, সম্পূর্ণ পক্ষে গ্রকৃতি আর 

তাহার ও৭ একই পদার্থ, ধর্ঘ্ণ ধন্মী ভাব নাই। অথবা এখানে প্রকৃতির 

গুণ ্নীবলিতে প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহতত্বাদি (বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 

সমস্ত) বুঝাইয়াছে, সুতরাং কোন আপনিই আদৌ হইতে পারে না?, 

এখানে প্রক্কৃতিয় গুগ বলিতে সব্বাদি গুণ বুঝায় নাই+ সুতরাং প্রকৃতি 

“হইতে কখনই গুণত্রয় উৎপন্ন হয় নাই এবং গুপত-প্রকত্ির * ধ্ম নহে, 

'ইহ্থাই সিদ্ধান্তিত হহুল। * 

*. এই প্রকৃতি চিদানন্দ স্বরূপ পরম পরন্ধেতে প্রতিবিষ্থিত হইলেই, অর্থাৎ 



ই উই. ্ শু ধেদধ্যাস |. 

স্ব প্রকাশ পরধাত্মার ্রহ্কাপে গ্কাশিত চলেই বাবহা জগৎ স্থাই ্ 
করিতে পারে, পরবং জড়ীস্মিক। প্রক্কৃতি নিজেও একাশ পায়। ইহা বুঝাই- 
বার নিমিত্তই চিদানন্দ ক্রন্ষেন্তে গ্রতিবিষ্বিত”' এই বিশেষণ দিয়াছেন 

উহা -প্রক্কতির লক্ষণের পরিচায়ক নহে, গুণত্রয় স্বরূপ প্রক্কৃতি, ইহাই 
প্রকৃতির শ্বরূপ। ইহার অন্তথা ব্যাখ্যা করিলে রবে সাংখ্যাদি 

'শাস্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ।' | 

বেদান্ত শানে এবং সাংখ্যা্ধি শাস্ত্রে এই প্রক্কতি আর অনেকগুপি 

নামে ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । যেমন প্রকৃতি বলিলে প্রীক্কৃতিকে বুঝাগঝ, 

তেমনি ব্রাজ্মী, বিদা, কবিদা, মায়া, পর।, শক্তি, অজ।, প্রধান,[অব্যক, 
তম, গুণসাম্য প্রভৃতি শবগুপি ও প্রক্কৃতি অর্থে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে এবং 

উহার কোন কোনটা স্থান বিশেষে কিছু কিছু অর্থান্তরিত হইয়াও গ্রবুক্ত 
হইয়া থাকে, তাহা । আমরাও ইতঃপর এই স্থানেই ব্যবগ্গার করির। 

ক্দ্ধ অবিদ্যাদি শব স্থানে স্থানে প্রন্কৃতির অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইয়। 
খাকে, একেবারে প্রকৃভ্যর্থ পরিত্যাগ কারক কুক্রাপি খ্যবন্ধত হয় 
না। এখন আমর! প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারিমাম। এই প্রক্ক 

(ভিিকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়, অর্থাৎ এক প্রক্কৃতিরই এক অবস্থায় 

মায়! এবং আর এক অবস্থায় অবিদ। নামে ব্যবহৃত হইক্সা থাকে, 
ত মধ্যে বিশুদ্ধ সব্বগ্রধান। প্রক্কতিস্বক মায়। এবং মলিনসত্থ! প্রকৃতিকে 

অপিদা। বলে। আয়াতে লব্বদাই সন্বগুণ প্রধান »! জলন্তভাবে 
প্রকাশিত থাকে, সুতরাং রজঃ আর। তমোগুণ ক্ষীণাবস্থায় বিদ্যনাপ 
থাকে, তাই মার।. বিজ্ঞনরূপিনী, গ্রকাশময়ী, মমোগুণ মায়াকে কখনই 

আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। অবিদয। ইহার -বিপরীতৃ, অবিদ্যাতে 

রমঃ ও তযাগ্ডণ প্রবল, স্থতরাং স্ব এন্ড ্ীণাব্পর যে, আপন 
সবারই প্রকাশিত হইতে পারে না। | 

আমরা সংক্ষেপে মায়! ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা করিপাম। ইহার 
সহিত. আমাদের পূর্বেকার কথার কিছু বিরোধ হইল, কারণ পুর্বে 

, আবিদ/[দিকে প্রকৃতির নামান্তর বলিয়। প্রতিপা্ধন কর! হইয়াছে, কিন্ত 
এখন মা7াও অব্দ্]াকে প্রকৃতি হইতে কিছু বিসদুশ অর্থে ব্যবহার কর! 
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হইল। ৰস্্তঃ এখানেও মায়! ও অবিদ্যাশব্দ একবারে প্রকৃতি অর্থ 
পরিত্যাগ করে নাই, কেবলমাত্র প্রকৃতির অবস্থা বিষেয্বে প্রযুক্ত হইয়াছে 

স্বৃতরাং পুর্ব বাকের সহিত পরের কথার কোনই বিরোধ নাই। এব্প 
কিছু কিছু বিসদৃশ অর্থে অনেক স্থানেই মায়! ও অবিদ্যা শব্দের ব্যবহার 
দেখিতে পাঞয়া যায়। পুর্বে যে অমর। গ্রকৃতির পর্য্যার বলিয়াছি, 

উহার উদ্দেশ্তা এই যে, প্রায়শই আ্বিদ্য।দিশব্দ প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার 

হইবে। ০০ 

পূর্ব ব]াধ্যত মায়োপহিত পরিপূর্ণ চৈতত্ত বা আত্মাকে (আত্মার 

বিবরণ পুর্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে) ঈথ্বর বলা যাঁয়। মায়োপহিত চৈতন্য, 
প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্ত এবং প্রক্কতপুক্রষাস্মক এই কণা তিনটার একই অর্থ, 

স্থতরাং মায়োপহিত চৈতন্ত ঈশ্বর, রকুত্যুপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, প্রকৃতি 
পুরুষাস্মক ঈশ্বর । এ তিনটারও একই অর্থ। মায়োপহিত ব। প্ররুতি- 

পুর্ুষাম্মক কথাটির দ্বারা ঈশ্বরের লক্ষণটি আমরা পরিস্ক,টরূপে বুঝিতে 

পারি লা, কাই আর একটু বিস্তুষ্তভাবে বলা কআবশ্যক। যেমন একখপ্ড 

লৌহ নিরতিশয় উত্তপ্ত করিলে লৌহ *এবং অগ্রিতে একট! মাখামাখি 

ভাঁব হয়, একটী অভিন্ন ভাব হয়, লেহের গুণ আগ্রিতে অগ্থির গুণ 

লোৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ 2 হাতে ঠেকিলে যেমন বল হজ 

বে, লৌহে হাঁত পুরিল, বস্তত ১ দাহিকা। শক্তি কখনই লৌহের নহে, 
উহ৷ অগ্নির” "অথচ একীভাব হওয়ায় অগ্নির দাহিক1 শক্তি লৌহে 

আরোপিত হইয়াছে, আবার লৌহ খণ্কে হাতে তুলিলে যেমন বল 
হয়, "' এ অগ্নি পিওট। অর্তিশয় ভারি” এখানেও প্রাকৃত পক্ষে ভারিত্ব 

গুণটা কদাচ.অগ্সির নহে, উহ! লৌহ খণ্ডের, অথচ পরস্পর অতিন্ 
ভাঁঞ্»লৌহের* ভারিত্ব অগ্িতে অধ্যন্ত হইয়া! থাকে । তেমনি প্রকৃতি ও 

পুরুষের মাখাঁমাথি ভাব হওয়াঁয়,-পরম্পর সন্িধান থাকায় প্রকৃতির 

গুণ স্থষ্টাাদি পুরুষে আরোপিত হয়, তখন নিগণ্* নিক্ষিয় আম্মা 

আপন!1কে কর্ত। বলিয়া অভিমান করেন, আবার জড়াস্মিক। প্রকৃতিতেও 

পুরুষের ভোক্ ত্বাদি আরোপিত হইয়া থাকে, তাই প্রক্কতি আপনাকে 

প্রকাশশীলা কর্তী বলিয়া অন্ভিমান করে। ফগ পক্ষে পুরুষের কান, 



২১৪ বেদব্যাস। 

স্্টিত্বাদি শক্তি, এবং প্রকৃতিরও ভোক্ত্বাদি শক্কি নাই । যেমন পন্থুব্যক্তি 

সমস্ত দেখিতে পাইয়া চলাচল করিতে পারেনা, এবং অন্ধ লোক পৃথি" 

বীর কিছুই দেখিতে পায় নী, সুতরাং তাহার গমন!গমন ক্ষমতা থাকিয়া 

না থাকার মধ্যেই, গণ্য ) কিন্তু যদি অন্ধ ও প্গু উভয়ে চেষ্টা করে, তবে 

তাহারা গমনাগমন করিতে পারে ? অন্ধের স্বদ্ধে পঙ্গু আরোহণ করিয়া পথ 

্রদর্ণক হইলে অন্ধ হাটিয়। যাইতে গারে। নতুবা একাকী কেহই গগনা 

গমন করিতে পারেনা, তেনি প্রকৃতি ও পুরুষ সন্বনব'ও. বুবিভু- হইবে। 

জড়াস্থ্িক! প্রকৃতি অন্ধ স্থানীয়, সুতরাং তাঁহার কার্য্যকারি থাকিলেও 

তাহা সুসস্প্র হইত্তে পারেনা, এবং পুরুষ সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করার 

গগমতাশ।লী হইয়াও নিগু৭, নিক্ষি়, গু তরাং পদ্ধ স্থানীয়, কিছুই-করিতে 

পারেন না । কিন্তু এই উভখের সংঘেঃগ হইলেই এই অনন্ত কোটা 

বঙ্ধাণ্ডের কৃষ্টি স্থিত্যাদি নিখিল কার্য সন্পাদিত হইতে পারে, নতুব! 

প্রকৃতি বা পুরুষ একা এক কিছুই করিতে পাঁয়েন না, ইহা সর্ব শান্ত 

প্রসিদ্ধ । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,_“তন্মাংধ তত সংযোগাঁদচেতনংচেতশা- 

বদিব লিং । গুণকর্তৃত্বে চ তখা! কর্তেব ভবভ্যুদাসীনঃ1” এতাঁদৃশ মাখা 

মাঁথি ভাবাপন্ প্রকৃতি পুককেই প্ররুত্যুপহিত বাগ্রকৃতিপুরুষাত্মক বলা 

যাঁ় এবং এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর শব্দটা ব্যবন্থত হইয়া! থাকে। 

ইনিই সর্কেশ্বর, সর্ব নিয়ন্তা, ইনি অক্টা, ইনিই পাঁলক্লিভা, ইনিই সংহ্র্তা, 

এই পূর্বোক্ত প্রকীর ঈখরই আমাদের শান্ত নিদিষ্ট করা হইয়াছে । ই 

বাতীত আর কোন রূপ ঈশ্বর ধিষয়ক লক্ষণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

ইহার দ্বারা আমর! ঈশ্বর শব্দের প্রকৃত মর্থটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। 

এখন জীব বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা একবার চিন্তা কর! যাঁউক। 

আমরা পূর্বেইি অবিদ্য শব্ের অর্থটা বিশদ করিয়া! বুঝাইয় দির্া্ছি”এই 

অবিদ্যোপহিত টৈতন্য বা আত্মাকে জীব বলা বায়, অবিদ্যোপহিত 

বলিতেও পুর্ববৎ *অবিদ্যার সহিত মাখামাখি ভাব বুঝিতে হইবে। এই. 

: প্রকার জীব শব্দের অর্থই সর্বশান্্াভিমত। ইহা ব্যত্তীত কোন প্রকার 

: জীব শবে লক্ষণ শান্সে দৃষ্ট হয় নাঁ। তাই শা বলেন,_“বিশিষ্টস্য 

 জীব্বন্বয়ৰ/তিরেকাৎ” (সাংখ্য )দর্শনং 'আয্মানং ছ্িবিধংগ্রীহঃ পর," 
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বিভেদতঃ | পরস্ত নিড৭ঃ প্রোক্তঃ অহস্কারযুতোপর।" ইত্যাদি শান্ে 

পুর্বোক্ক প্রকার জীবই স্থিরীরুত হইয়াছে । এ | 
এই জীবই প্রত্যেক মন্ুষ)াদিতে অবস্থিত খাকিয়] স্থখ, তুঃখ, জন্ব 

ইত্যাদি নান! প্রকার অবস্থার ভোগ করিতেছে, আবার এই জীবের 

উপাধিগত সৃন্থাদি গুণের তারতম্যান্ুস]রে,__বিচিত্রতান্থমারে দেব, যক্ষ, 
রক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে জীবের সৃষ্টি হইতেছে। 

(সন্বাদি গুণের তারতম্যান্থসা'র কি প্রকারে বিচিত্র স্থষ্টি হয়, তাঁহাএ 

প্রস্তাবে আর্টলোচ্য নং নহে, জগদগ্ার ইচ্ছ! থাকিলে পরে তাহ! আলোচন। 

কর! যাইবে )। * 

এখন আমর! বুঝিলাম যে, গুণত্রয়ের দাম্যাপস্থাপন্ন একই প্রকৃতি 
কিছু কিছু অবস্থার ইতর [বিশেষ অনুসারে পৃশক্ পৃগক্ নামে ব্যবহৃত 

হয়, বস্ততঃ প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে কোনই ভিন্নত। নাই। আবার 
আম্ম।, পুরুষ বা চৈতন্ত একই পদ, উপাধির ভিন্নতা অনুসারে কখন 

জীব, কখন ঈশ্বর ইত্যাদি নামে বাবহৃত হইয়া থাকে। বেমন একটা 

মভাবন বলিলে কতকগুলি ক রাশি বাতীত আর কিছুই বুঝায় না, 

কিন্ত উহার প্রত্যেক বৃক্ষকে লক্ষ্য করিলে অনন্ত সংজ্ঞা দেওয়া! যায়, 

যথা, আম, পনস, খঙ্জুর, ইত্তাঁদি, আবার সমষ্টি বৃক্ষ একত্রে বলিতে 

হইলে “বন” এই কথাটা বাবহাঁর করি, বস্কতঃ প্রত্যেক বৃক্ষ বাদ দিয়! 

বন পদার্থে অস্তিত্বই থাকিতে পারে নাঃ সুতরাং সমষ্টি বৃক্ষই বন শব্দের 

অর্থ এবং আতর পনসাদ্দি ব্যঠু বৃক্ষগুলিও বনাঁতিরিক্ত নহে, কেবল 

ব্যবহারার্থই একটা একটী অবস্থা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এক একটা 

সংজ্ঞা দেওয়া ভয় মাত্র । বাস্তবিক কল্পে সমষ্টি ব্যষ্টি অপেক্ষায় পৃথক 

বা [নুতন পদার্থ নচহ, এবং ব্যাষ্ট ও সমষ্টি হইতে অতিরিক্ত: পদার্থ 

নহে। তবে কেবল মাত্র অবস্থান্থুসারে ব্যবহারের ভিন্নতা হইয়া! 

থাকে, বস্তগত কোন পার্থক্য নাই। তেমনি একই আখ্ম। আবু একই 

প্রকৃতি অবস্থার ব্যতিক্রম অন্থুপারে ভিন্ন ভিন্ন সংস্ঞায়-ব্যবহৃত হুইস্স। 

খাকে। যেমন: গুণুততয়ের সাম্যাবস্থায় গ্রকৃতি বলে, সন্ব্থণের প্রাবঙ্জে 

হায় বলে, আবার রজস্তমের প্রাধান্যে সেই. প্রক্কতিকেই অবিদ্য নামে. 
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ব্যবহার কর হয়, মূল পদার্থ একই। পুরুষ সন্বন্ধও একই প্রণালী, 

একই পুরুষ মায়োপাধিতে উপহ্তি অবস্থায় ঈশ্বর আর অবিদ্যেঁ- 

পাধিতে উপহ্িত হইলে জীব। এই প্রকার আরও অনেক প্রকার ভেদ 
করা হইয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতির পরিণামান্ুসারে ও অসংখ্য নাম 

হইয়াছে। পুরুষের তাহা কথনই "হয় না, কেনন। পুরুষ $অপ€রণামী, 
সুতরাং পরিণতাবস্থায় সংজ্ঞান্তর গ্রহণ অসস্ভব। তবে নান! প্রকারে 

পরিণত উপাধির' আলম্বনে নান। সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে হুয়। এখন 
আমর। আস্মার প্রকৃত স্বরূপাবস্থা ও উপাধি ভেদে ঈশ্বরাবন্থা ও জীবাবস্থা 

বুঝিতে পারিলাম। তন্মধ্যে পুরুষের ্বরূপাবস্থাই ( পূর্ব প্রস্তাব দেখুন ) 

পরমাত্মাবস্থা বা তুরীয়াবস্থা । ইহাই গন্তধ্য স্থান, মায়োপহিত অবস্থা 
ঈশরাবস্থা আর অবিদ্যোপহিত অবস্থা! জীবাবস্থা । 

একটা জিজ্ঞান্য এই,_-ঈশ্বর আর জীব উভয়ই উপাধি সংস্থই বস; 
এ্রক চৈতন্য পদার্থই মায়োপহিত অবস্থায় ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত 

হইলে জীব সংজ্ঞায় ব্যবন্ধত হইয়া থাকেন, বস্ততঃ চৈতন্য পদার্থের 
কোনই বৈদাদৃশ্ত নাই । স্বভীবতঃ কাহারও বোন গুণাদি নাই, ত-ব আর 

জীব আর ঈশ্বরের বিসদূশভাব লক্ষিত হয় কেন ?: ঈশ্বর সর্বাদাই মুক্ত, 
সর্বদাই ঈশ্বর এবং তাহার কখনই ক্লেশ, কর্ম পরিণামাঁদি কিছুই নাই, 

তাই ভগবান পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন,-_"ক্রেশকর্মবিপাকাশক্ষৈর-- 
পরামুষ্ঠঃ পুকষবিশেষ ঈশ্বর: | আর জীব সর্বদাই ক্রেশাদি সঈববিত, ঈহা'র 
কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে আম্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জার 

একটু জান! আবশ্যক, তবেই এই বিষয়টি বিশদরুপে বুঝিতে পারা 
যাইবে । আম্মা বা টৈতন্য ষত্তামাত্র, স্থ গ্রকাঁশ, মিগুণ পদার্থ, কোন 

গ্রুকার ক্রিয়ানেই আত্মার কর্তৃত্বাদি নাই, ক্ড়াস্তিক। প্রস্তাতিই গ্রিক্লিল 
কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থ'কে। পুরুষ সাক্ষিশ্বরূপে অবস্থিতি করিয়া 

গেই.জড়াম্মিকা প্রকৃত্তিকে প্রকাশিতা করিতেছেন । যেমন স্ব প্রকাশ 

স্বরূপ কুর্্য আমাদিগকে কোন কার্ধ/ই হাতে ধরিয়া করাইয়। দেন না, 

.. অথবা তিনি নিজেও কোন কার্য্য শ্বহত্ত্বারা সম্পাদন করেন না; কিন্ত 
. স্র্ষ্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকায় আমর! প্রকাশিত হইয়া নমস্ত 
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কার্ধ্য করিতে পারি। যদি সুধ্যের আলোক মালার সাহাঁষ্য না পাইতাম, 
তাহা হইলে কথঞ্চিং রূপে. কার্য নির্ধাহ করিতে পারিলেও তাহ! 

স্থচাররূপে সম্পাদন করিতে পারিতাম না, কেনন। আমি যতক্ষণ 
অন্থা থাকিব, ততক্ষণ পরিম্ষটভাবে কোন ক্রিয়াই করিতে পারি না। 

এই প্রকার প্ররুতি যদ্দি'মৃতিকাদির ন্যায় অচেতন থাকিত, তা হইলে 

ব্যবহারোপযোগী এই সংসার বিচিত্র ভাবে উৎপন্তি করিতে পারিত 

না। তাই, শান্তর বলিয়াছেন, “তত্মন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ” (সাংখ্য 

দর্শন) তাহ তৎনংযোগ।দচেন্নং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকত্বৃত্বেপি 

তগ] কর্তেব ভক্ভ্যুদ1সীনঃ1+৮ (সাংখ্য করিয়া) “নিরিচ্ছে সংস্থিতে 

রত্বে যথা লোহঃ প্রবর্ততে ৷ সন্তামাত্রেণ দেবেন তথাচায়ং জগজ্জনঃ। অত 
আম্মনি কত্তৃত্বমকর্তত্ব সংস্থিতৎ। নিরিচ্ছত্বাদ্কর্তাসৌ কর্তা সন্গিধি- 

মাত্রতঃ॥” আম্মা স্থষ্টণাদি কোন ক্রিয়াই ইচ্ছাপুর্ধক নিম্পাদন করেন না । 
তাহার সম্নিধান বশততঃ জড়াম্মিক। প্রতি বিচেষ্টমান। হইয়। অনস্ত 

জগতের 'প্রসবাদ্ধি কার্ধ্য নির্বাহ করে। আম্মা কেবলমাত্র সন্নিধিমাত্রের 
দ্বারাই কার্ট্যেতে অথিষ্ঠাত্ত্ব ক্রিয়! থাকেন। যেমন আযস্বাত্ত 

মণি লোহের সন্বিহিত থাঁকিলেই লৌহ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অয়স্কান্ত 

কখনই ইচ্ছাপুর্বক বা ষত্ব করিয়া, অথবা আপন ক্রিয়ার দ্বারা লৌহকে 

-আকুষ্ট করে না। তেমনি আত্মার সহিত সর্দিশিত উপাঁধিই ( গ্রক্কৃতি ) 

সমস্ত হ্ৃঙ্যাদি ক্রিয়। নিষ্পন্ন করে। অন্চতন। প্রকৃতি বা. প্রধান 
আত্মার সহিষ্ঠ সংযোগ মাত্রেই চৈতন্যময়ী, গইয়া যাঁর, বস্ততঃ ধী চৈতন্য 

আম্মারই ধর্শ,। উহ! প্রক্তির নহে । আবার নিখিল কার্ষ্যের কর্রী 

প্রকৃতির মহিত আত্মার অভিন্ন ভাব থাকায়, উদ্দাসীন, নিলেপ আত্মাও 

বের ন্িখিল*কার্য্যের কর্ডী বলিয়! অভিমান করেন। বাস্তবিক এতাদৃশ 

_ কতৃত্বাদি অভিমানও প্ররুতিরই ধর্ম, উহা আত্মার নহে।”' অতএব 
আত্মাকে এক ভাবে কর্তা, আবার পক্ষান্তরে অকর্তা এই উভয় ব্ূপেই 

ব্যবহার করা যাইতে পারে। তীগাঁর যখন কেন প্রকার ইচ্ডাদ্ি 

মাই, তখন তিনি কোন কার্যেরই কর্তা হইতে পারেন না। তাই 
্সস্ম। অকর্তা। আবার যখন তাঁহার স্গিধান থাকাতেই . প্রকৃতি সমস্ত 
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কার্য নিম্পাদন করে, তখন তাহাকে নন্নিধান বখতঃ কর্ত। বলিয়াও 

ব্যবহার হয়, বাস্তবিক, আম্মার ও কৃত্াদি নাই, এবং প্রকৃতির ও 
চেতনখ নাই। ইহাই স্থির দিদ্ধান্ত। এখন বুঝিতে পারিলাম, বন্ধ মোক্ষ, 
সুখ, হুঃখ, জরা, সরণাদি কিছুই আত্ম সমবেত নহে। উহার সমস্তই 

প্রকৃতিস্থ পদার্থ, সুতরাং আম্মার, বন্ধ, মোক্ষা্দ কিছুই ললাই। তাই 
বলিতেছেন,-বাঙমাত্রং নতু তন্বং চিন্তস্থিতেঃ।” বন্ধ, মোক্ষা দি সমস্তই 
চিত্তের ধর্প, কিন্তু বন্ধ মোক্ষাদদি আত্মার ধর্ম, ইহা বাঙযাত্র,একট। 

কথা মাত্র, বাস্তবিক তাহা! নছে।” অন্যত্র ও বলিয়াছেন, বিদ্ধমোক্ষো 

সখং ছুখং মোহাপন্তিশ্চ মায়ায় । স্বপ্ে যথাত্মনঃ খ্যাতি: সংস্থানতু বাস্তবী * 
বন্ধ মোক্ষাঁটি সমস্তই মায্াখ্য প্রকৃতির ধর্ম, আগ্ম! সম্পূর্ণ উদাসীন বস্ত । 
(ষংক্ষিপ্ত অর্গ) আর ' একটা কথা বুঝিতে স্বইবে যে, ঈশ্বর চৈতন্য 

আর জীব চৈতন্যের কোন পার্থক্য আছে কি না? বস্ততঃ ঈশ্বর চৈতন্য 
আর জীব চৈতন্যের কোনই পার্থক্য নাই । গায় ৰা চৈতন্য একই 

পদার্থ, তাহার কোন প্রকার বৈষঘ্য নাই? সুতরাং ঈশ্বর চৈতন্য :ও 

জীব চৈতনো কোনই ভেদ নাই। তরে বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর ও জীব- 

গত উপাধি গুণের তারতম্যান্থসারেই জীব আর ঈশ্বরের পূর্ব ঞ্ প্রকার 
বৈষম্য হইয়া থাকে । অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাধি মায়া আর জীবের উপাধি 
অবিদ্যা, এই উভয্ন উপাধ্ধির বৈলক্ষণ্য থাকাতে উপহিত বন্ধর ও পার্থক্য 

ভাব হইয়াছে । কেননা! মায়া যিশুদ্ধ সত্বপ্রধানা, যাহাতে, সত্বগুণের 

উৎকর্ষ থাকিবে, তাহা স্বভাবতই প্রকাশশীল হইবে; আব অবিদ]াতে. 

রজন্তমোগুণের প্রাধান্য, স্ৃতরাং অবিদ্য। পর্বচঢাই প্রকাশের বিরোধিনী। 

তাই শাস্ত্র বলেন, “সত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্টং মুপষ্ঠপ্তকং চলঞ্চ রজঃ। 
গুরু ব্রণকমেব তমঃ গ্রদ্দীপবৎ চার্থতোবৃত্তিঃ।” সবখ্গ স্বভাবতই 

প্রকাশাত্মুক, এবং লঘুং অর্থাৎ হালক। হালকা ভাব সম্পর, 'রজোগণ 
চঞ্চল, ক্রিদ্নাম্বক, 'স্থতরাং সন্ব ও তমোগুণের উপগ্রস্তক, অর্থাৎ স্বয়ং 

অচঞ্চল সন্ব ও তর্মোনুণকে আপর্ন আপন কার্ধে্ প্রধত্ববান করে, এবং 
তমোগুণ গুরু ও আবরণাত্বক'” ++-4-.1.. গুধত্রক্নের ম্বন্ধপ এবং উহা- 

'দ্নের কাধ্য প্রণালী গীতায় আর ও ু ্পনটরাপে, নির্দিষ্ট আছে, তাহা এখানে 
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'ামর! দেখাইতেছি। “তত্র সত্বং বিশ্শলস্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং | সুখ- 
সঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন "চানঘ। রজোরাগাম্মকং বিদ্ধি ভূষ্ণাদঙ্গ- 

সমুদ্ভবং। তঙ্নিবক্াতি কৌস্তেগ্ক কর্মপঙ্গেন দেহিনং | তমন্তজ্ঞানজং 
বিদ্ধি য়োহনং .সব্বদেহিনাং। প্রমাদালম)নিদ্রাতিস্তনিবপ্নাতি ভারত ॥ 

ম্বত্বং সুখে রঙ্জুয়তি রজঃ কর্মণি ভারত । জ্ঞানম্যবৃত্য তু তনঃ প্রমাদে, 
সপ্তয়ত্যুত'?। সবগুণ শিশ্বশ বন্ম, সুতরাং প্রকাশক, অর্থাৎ সর্বদাই 

 চৈতন্যের ভুঠবরক তুমোগুণকে অভিভূত করিয়! চৈতন্যের স্বরূপাভি-: 
ব্যঞ্জক, এবং স্ৃধস্বরপ। এই সন্বপগুণ জুধ ও জ্ঞানসঙ্গের দ্বারা জীবকে 

সম্বন্ধ করে।”? হে কৌন্তেয় । অপ্রা্ত বিবয়কে পাইবার অভিলাষণে তৃষা - 

এবং প্রাপ্ত বস্তর কোন কারণে বিনাশের সম্ভাবন। হইলে তাহা রক্ষার 

নিমিত্ত চেষ্টাকে, আসঙ্গ বলে। এই তৃষ্ণা ও আপঙ্গের উৎপাদক 

'রজেগুণ, এই রজোগুণই সমস্ত প্রকাত অভিমানের কারণ । আমি 
ইহা করিব, আমি এই কর্ণের ফণ্প ভোগ করিব, এই প্রকার অভি- 
নিবেশের দ্বার] দেহিকে নিবদ্ধণকরে । হে ভারত । তমোশুণ আম্মার 

আবরক, আঙ্গান হইতে পাুর্জত হয় *এবং ইহা! নমন্ত গ্রাণীর অনিবেক 

জন্মাইয়! প্রত্যেক জঈবকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা গ্রতৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বার 

অধোগত করে। ভারত! গুত্রয়ের মধ্যে সন্বগুণ বখন প্রবল হয়, 
তখন জীবকে সুখ বিষয়ে সংবোজিত করে, তখন আর গৃঃখ প্রাছুর্ভত 

ইইয়া জীবকে আকুলিত করিতে পারে না। ছুঁজোগুণ সংবৃদ্ধ হইলে" মুখ্য 

কারণ অভিভূত করিয়। দেহিকে কষ্ট মার্গে সংসক্ত করে এবং তমোগুণ. 
যখন গ্রাদুভূতি হয়, তখন ধঈব্গুণের কার্য জ্ঞানাদিকে পরাভূত করিয়! 

- প্রঙ্ষাদাদি বিষয়ে জীবকে নিয়োজিত করে । আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, 
 ঈঞএরের “উপাধি মায়া, সত্ব: প্রধান, সৃতরাং ঈশখরেতে সর্বদাই সুখ, 

 সর্ধদাই আনন্দ, মর্দঘদাই শান্তি, বিরাজমান রহিয়াছে। তাই তিনি নিত্য 
মুক্তঃ তাহাতে রজস্তমোগুণের কর্ম রেশ,* কাঁধ্য, পরিথুামবজ্জিত৷ প্রমাদ 

আলস্য অবসাদ গ্রতৃতি কখনই স্থান পায় ন/ঃ। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 
সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ শ্বতন্বতনিত্য মন্প্ত শক্তিঃ।.. অনস্ত শক্তিশ্চ 

প্রতভার্বিধজ্ঞাঃ ষড়াহরঙ্গানি ষহেশ্বরস্য |. জ্ঞানং বৈরাগ্য মৈশ্রধ্ংং তপঃ, 
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' সতাং ক্ষমা ধৃতিং। হিত্মাস্মসংঘোধো সৃধিষ্ঠাতৃত্ব £মবট। অব্ারানি 

দটতানি নিতাং তিঠস্তি শঙ্করে | ঈগরে সর্বদ।ই সর্বাজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি 
আতম্মবোধ, স্যরি বিয়যে স্বাধীনতা, অক্ষীণা শক্তি এবং অনন্ত, শঙ্চি 
বিদ্যমান রহিযাঁছে। তাহাতে কখনই ইহার কোনটার অভাব হুয় না: 

এবং ভ্ঞীন 'বৈরাগ্য পরশধর্যয তপ সত্তঃভাব ক্ষম। ধৃতি জগৎ সনিত্ব আত্মবোধ 
এবং প্রত্যেক, কার্ধেযতে অথিষ্ঠাতৃত্ গ্রস্থতি গুণগুলি নিত্যই ঈশ্বরের 

প্রজ্জলিতভাবে বিদ।মান আছে ।+ এই নিমিত্তই ভগব্]ান বেদর্াস বলিয়া- 
ছেন, তত্র সাশ্বতিক সন্বোৎকর্ষঃ১, ভগবানেতে অর্বদাই সত্ব গুণের উৎ-. 
কর্ধ থাকে! সেই নিমি রজঃ ও মনোগুণ সন্বকে '্সভিভুত করিয়। আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ন1। সেই জন্ত ঈ্নরে নিরস্তরই সত্ব গুণের 

কার্ধয জ্ঞান, বৈরাগ্য 'বিবেকাদি বিরাঁজ কৰে, তাই ঈশ্বর, নিত্য মুক্ত, 
নিত্যেশ্বর, কধনই তাহার প্রকৃতস্বর্ূপের আবরণ হইতে পারে না এবং 
জীবের ন্যায় ক্লেশ কষ্টাদিও নাই ।"আর জীকে নিয়তই রজ ও তমোগুণ 
আধিপত্য করিতেছে, সুতরাং সন্বগ্ুণ এতৃক্ষীণ-যে, আত্মন্বরূপ - প্রকাশ 
করিতে পারে না, এই জন্য জীব সর্ধ্বদাই বন্ধ, সর্বদাই ক্লেশ, কষ্ট, 

বিকারাদির দ্বার! পরাভূত । কারণ জীবের উপাধি অধিক রজস্তম 

গ্রধান, সুতরাং রন ও ত্যয়াগুণের কাধ্য ছুংখ্যাদিই জীবেতে আধিপত্য 
করিতেছে । জ্ঞান, বৈরাগ»উদাপীন্য প্রভৃতি সবগুণের কাণ্য প্রায়ই প্রকাশ 
পাইতে পারে না এবং রজ ও তর্মোগুণের প্রকাশ থাক নিবন্ধন অবিদ্য। 

অস্মিতা, রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি কুৎপিভ গুণরার্শি দ্বারা আয! 
সর্বদাই আবৃত থাকেন, কর্দাচ নাত্মার প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ হইতে 
পারে না। তাই জীব সর্ধদাই ছুঃখী।, 

এখন আমর! অতি হুস্প্ট রূপে বুঝিতে গারিলাম যে, খর চৈহ্ঞ্ায 
এবং জীব টৈতনে/র কোনই পার্থক্য নাই, কিন্তু ইহাদের উপাধিগত মানা, 
ও অবিদ্যার গুণানগদারেই ঈশ্বর ও জীবের এতাদৃশ বৈপক্ষণ্য হইয়৷ থাকে । 

ঈশ্বর সর্বদাই মুক্ত, নির়তই ঈশ্বর এবং জীব সর্দদাই আবিমুক্ত, অনীশ্বর ও, 

.ছুংখাঁদ পরামুষ্। সুতরাং শাস্ত্র ও বুক্তির কোনই... টবধশ্য ব| বিরোধ. 
হইতে পারে না। ৫ এ এ তা, ১:88: 



শাদা ০০ 

বষ্ঠ ভাগ। অগ্রহায়ণ ওপৌষ সন১২১৮স!ল । ৮মণ্ডউম খণ্ড । 
লস ০ সস 

দেবি! প্রপীদ পরিপালয় নোস্টুরিভীতে নিত্যং থ! সুরবধাঁদধু্টনব সদ)21 

পাপানি সর্ধগতাঞ্চ সমঃ নয়াঁশু, উৎপাত পাঁকজনিতাঁংশ্চ মহোপনসর্থান্ 7 

কষ্তাবতার কোন যুগে, 
(8 ারারাররারাভিরার ছি 

সুধ্বিষ্টরের সময় । 

একৃহ্জাবতাঁর কোনযুগে %” এই মুকুটার্পন দেখিয়খই বোধ হজ লাঠক- 
গণ,ব্যর্তমান প্রধন্ধের আলোচ্য বিষয়. কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন ॥ 
বিষয়টি ষে অন্তি গুরুতর ও আবশুকীয় তাহা কেহই অর্ীকাঁর করিবেন 
ন1।. হিন্দ, অহিন্দু, ও অর্ধ হিন্দু অথবা প্রাচ্পন, নব্য ও মগ্্্যবিত্ত সমাজের 

প্রত্যেকেরই রক্ষ্যমান বিষয়টি একবার আলোচন! করিয়া দেখ! অতীব, 

কর্তব্য । কারণ, এবিষয়ে প্রাচীন ও নব্য উদ্ভয় সন্প্রাদায়েরই বিষম ভ্রষ 
রহিয়াছে! নর্য সম্প্রদায় পাশ্চানা পঞ্ডিতগণের মত্তকে বোঁযাক্ড়ুস্য 



ই .. পদব্যা। 

অত্রান্ত মনে করিয়া সিদ্ধ করিয়াছ্ছেন যে,, মহারাজ যুধিষ্িরের সমসাঁ-, 
ময়িক ভগবান্ ভীষণ খবঃ অঃ প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্বে বিধ্যমান ছিলেন । 

গ্রাচীনসম্প্রদাপ্র তাহাদের চিরপোষিত সংস্কারান্ুসারে ভগবান শ্রীকষ্ণকে 

পঞ্চ সহম্র বৎসরাপেক্ষাও অধিক, প্রাচীনতমকালে অর্থাৎ দ্বাপরবুগের 

শেষভাগে টানিয়া লইয়া! গিরাছেন।. কিন্ত এই ছুই মতই ভ্রান্ত। (১) 

বর্তমান প্রস্তাবে আমর! নব্যসম্প্রদায়ের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে চেষ্ট। করিব 

না। কারণ, তাহার! স্থিন্ুশান্ত্কারগণের কথাক্ন বিশ্বাস কীতক্ধন ন1। 

ম্থতরাং তাহাদিগকে বুঝাইতে হইলে স্বতত্ত উপায় অবলম্বন করিতে 

হইবে।, এইনিমিত্ত বর্তমান প্রবন্ধে আমরা লে বিষয়ের, 'অবভারণ। ন! 

করিয়া হিন্দুশাস্বে আন্থাবান্ প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভ্রমূপনোদন করিতে 

বথাস(ধা চেষ্টা করিব। 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময় নির্ধারিত করিতে হইলে প্রথমে ধর্মরাজ যুধি- 

ঠিরের সময় নির্ধীরণ কর! আবগ্তক। যুধিঠির কতদ্দিনের লোক, মহা 

ভারতে তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট কালনংখ্যার উল্লেখ নাই। সুতরাং 

অন্তত্র অনুঙ্গদ্ধান আঁবশ্তক। বিষুপুর।ণের “ধর্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ে 

লিখিত আছে; 

(১) নব্যসমাজের এইরূপ পাশ্চাত্যমতাবপন্থিৰ ও প্রাচীন সমাজের 
চিরপোধিত সংস্কারের দাসত্ব সম্বদ্ধে মাননীয় 'পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচুড়ামণি মহাশয় যে সারগর্ভ বখা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহ। উদ্ধত ন। 
করিয়। থাকিতে পারিলাম না । তিনি বলিয়ীছেনঃ-- 

"দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাঁবে 
আমাদের মল ও মন্তিক্ধ বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয় সংস্কার, বিদেশীয় দুটি 
ও বিদেশী প্রকুতি দ্বার সংগঠিত হইয়াছে ;-_এমন কি ভারতীয় মনু- 
ধ্যের পৃথক অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রাপ্জ ! আজ ভারতবধ মৃত), আজ আর্ধ্যভূমি 
ভাগতবর্ষকে উপ্যইংলগড ৰা জ্রলিরিঙ্গিল্যাওড ঝলিংলও অতুযুক্তিবোধ হয় 
ন।। আজ নব্য সমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় 

 সৃষ্টিঘারা। যাকা.কিছু ধারণ! করেন তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বার! এবং. 
যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবন দ্বারা । গাই বলি, 

আর্ধাড়মি ভারতবর্ধ, উপ-ইংলঙ. হইয়া উঠিল] ৮. ৮ কী 



ঘেদব্যাস।. ২২৩ 

ট্রিট টিটি টিটি উট 

গ্যাঁবৎ গরীক্ষিতো জন্ম (রাজ্যং ?) যাঁবন্ন্নাতিষেচনং। 

এতদ্বর্ষসভত্রন্ত জ্েয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥ ৩২ ॥ 

মত্র্ধাণাঞ্চ যৌ পূর্বেশদৃশ্ততে উদিতে। দিবি। 

তয়োত্ত মধ্য লক্ষত্রং দৃশ্ততে বৎ্ সমং নিশি ॥ ৩৩ ॥ 

হেন সপ্তর্যয়ে। যুক্তাস্তিষস্ত্যস্বশতং নৃণাং। 

তেতু পরীন্ষিতেকালে মঘ[ম্বাসনদিজোন্তম । 

এন্িদাপ্রবৃরম্চ কলির্ধাদশা শতাত্বকঃ ॥ ৩৪ ॥ 

গ্রধাস্যস্তি যদাচৈতে পূর্বাধাঢ়াং মহর্ময়। 

তদানন্দাৎ প্রত্থত্যেষ কপিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি ৩৯ 1 €১) 

অমুবাদ-_পরীক্ষি-তর জন্ম (রাজ্য ?) কাল হইপ্তে নন্দের ক্মভি- 

বেক পর্মযস্ত কালের পরিমাণ এক সহন্র পঞ্চদশ বসর।+ ৩২1 

আকাশে সগ্তধিগণের মধ্যে প্রথমে বে দুইটি নক্ষত্র উদয় হয়, 

সেই নক্তরন্বয়ের ও তৎপূরকনর্ভী নক্ষত্রদয়ের মধ্যে সমদেশে 

অরস্থিত যে একটি করিয়া নক্ষত্র রাজিকালে দৃষ্টি হয়, এ এক, 

একটি নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সপ্তর্ধিগণ মনুষ্যদিগেক পরিমাণের 

এক শত বৎদর কাল অবস্থিতি করেন । ৩৩। হে ছ্বিজৌতম (মৈদ্েয় 1) 

নব্য সমাজের অবস্থা বলিলাম । আবার অবজকালের প্রাচীন-সমাঁজের 

অবস্থা! আরও শোচনীয়। প্রাচীন .সমাজ স্কুল, হন কোনও চিন্তার. 

আবন্ঠক্ত মনে করেন না। তাহারা যাহ করিরা-আসিতেছেন, তাহাই 

করিবেন।* আর্ধ্যশাস্ত্রের নিম্মল নুযুক্ষিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি যে তাহাদের 

ঘোর শ্বেচ্ছাচার ও স্থার্গপরতায় বিনিখ্রিত হইয়া, এখন নিতাস্ত মপিন- 

বেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন হইয়া পড়িয়াছে, ইহ প্রাচীন: . 

সমাজ ঈষৎ কটাক্ষ কারয়াও দেখেন না! গ্রাীন সমাজ ত্তস্তের সাজ 

»দ্ভায়*নিশ্িস্ত ও অচল অটল।” ধর্মাব্যাখ্য। ১ম খও ৩ গৃঃ ৮ শা শা 

(৩৪/৩৬/৩৭৩৮) ॥ 177 রঃ 8 

(১) ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া এই শ্লোক গুলি শ্রীনড়াগবস্তে 

এইন্ধপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা € গুকদেৰ পরীক্ষিত যিতেছেন--) 

্ ৫আরভ্য ভরতে] জন্ম ষাবনন্দাভিষেচনং। 

এতদৃ্ব্র্য সবশ্রস্ত শতং গঞ্চদশোত্রং ॥ ২৬11... 

রাঝরিগান্ধ.যৌ পুকে। দৃশ্যে উদ্দিতৌ দিতি 



২২৪1 বেদব্যাস। 

এই সন্তর্ধিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকাঁলে মধ্যবর্ভী মঘ। নক্ষত্রে ছিলেন । 
সেই সময় কপির ছাদশ শত বৎসর গ্রাবৃত হয়। ৩৪ +++ (৩৫। 

৩৬/৩৭/৩৮) এই মনর্ধিগণ ( সপ্তর্ধিগণ) যৎকালে পূর্বোক্ত প্রকারে 

পৃববাধাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজত্বকাল হুইনডে 
কি বৃদ্ধি গ্াণ্ত হইবে। ৩৯ « 

উপরোদ্কৃত অংশ পাঠে জানবগেল যে, পরীক্ষিতের রাঁজকালে 

যণ্তর্ষি মুল মঘ] নক্ষত্রে ছিল; এবং সেই সময় কলির দ্বাদশীষ্ঞপত বৎ- 

সর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরীক্ষিতের রাজ্যকালের ১১৫ বৎসর পরে 
( অর্থাৎ ২২৯৫ কাঁলগতাবে ) মহানন্দি,( নন্দ) গ্রাহুর্ভত হয়। মহানন্দির 

রাজ;কালে সগ্ডধিগণ পুর্বাধাড়া নঙ্গজে ছিবেন। সপ্ুর্ষিগণের এক 

এক নক্ষত্র তোগের কাল এক -শত বৎসর গমঘাঁও পূর্ববাধাঢ়ার মধ্যে 

১০ নক্ষত্রের অন্তর থাকায় নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বাদশ 

শত কলিগতাব্দের প্রায় সংঅ বৎসর” পরে অর্থাৎ ২২ শত কণিগতাকে 

ষহাননি প্রাদুর্ভত হন। 

তয়োগ্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যখ সমং নিশি ॥। ২৭ ॥ 
তে নৈব খবফে। যুক্তান্তিভদ্ত্যব শতং ন্বণামু , 
তে তদীয়ে ছিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা। মঘাঃ ॥ ২৮।। 

শী শা শীত শা + (২1৩৯) 
ষদ| দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাস্র বিচরন্তি ছি । : 
তদ। প্রবৃত্ত স্ত কলিদ্বাদশান্দ শতাস্মকঃ।| ৩১ ॥ 

বন্দ মঘাভ্যে! যাস্যন্তি পূর্ব।বাঢ়াৎ মহর্ময়ঃ | 
_.. তদ। নন্দাৎ প্রত্ৃত্যেষ কণিবঞ্ছিং গমিষ্যতি।৩২। 

* ভাগবতে ১২ শ্ন্ধে ২য় অধ্যায়১। বঙ্গবাসী-শান্ত্র গ্রাকাশ হইতে 
প্রকাণিত বিষু পুরীণের. অন্থ্বাদে এই স্থলে একটি গুরুতর পরম দৃষ্ জয়) 
বঙ্গবাসীর, অমুবাদকগণ ৩১ঞ্লোকের শেষার্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যখা। 
এপরীক্ষিতের' জন্মরাল হইতে নন্দের অভিষেক পর্যযস্ত কালের পরিমাপ - 
পাঙদর্দ।- স্হকক »সুর,” ইহা” জানিক্েে১*, অন্ুবাদকের দোষেই 
'র্ীকসথবাঁ মুদ্রাকর. গ্রমাদবশতহ: হউরু এই অনুবাদ ত্রমাত্মক-॥ . 
ক না উৎস” .পরিবর্তে,বদবাদার অন্ধাদে “পঞ্চাশ. সহজ : 

সহ্য ভে). 
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উক্ত বিষুঃ পুরাণের ২৩ ও ২৪ অধ্যায়ের বর্ণন মতে ম্তারাজ দর1- 

সন্ধের পর তদীয় বংশধরগণ সহশ্র বৎসর মগধ শাসন করেন। তৎ-. 
পরে প্রদ্যোত বংশীয় & জন নৃপতি ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। 
গ্রদ্যোত বংশের পর শিশুনাগ বংশ। এই বংশে দশজন: ভূপততি ৩৬২ 
বতখমর মগধে রাজত্ব করেন । তৎপরে' মহানন্দি ব নন্দ মগধের রাজ্য 

ভার প্রাণ্ত হন। এতদনুলারে জরাদক্ক ও মহাননদির মধ্যে (২২+৫+১০) - 
৩৭ জন “গতি (৯৯০4১৩৮4৩৬২) ১৫** বদর মগধে রাজস্ব 
করেন। ইতিপূর্বে গাদর্শিত হইয়াছে যে, মহানান্দ (১২*০+১০১৫) 
২২১৫ কলিগতাব্দে প্রাহৃভূত হন * | জরাসন্ধ মহানন্দির ১৫ শত বৎসর 

প্র্ববর্তী। ২২১৫ কলিগতান্দ তইতে ১৫ শত বতদর বিয়োগ করিলে ৭২৫ 

কলিগতাব বাকী থাকে, তাহাই অরাসন্ধের কাল। ভগবান শ্রীরুষ্চ ও 
যুধিষ্ঠিরার্দি পঞ্চ ভ্রাতা! জরাসন্ধের সমসাময়িক, স্ৃতরাং হারা থে 

কল্যবের অষ্টম শত্তাবীতে বর্তমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ইহার পর আরও প্রমাণ পাঁওয়! যাইতেছে, তাহার দ্বারা ঘুধিষ্রিরাদির 

বর্তমান কাল নিশ্চয় দধপে নির্ধারিত হস । রাঁজতরঙ্গিনী নামক প্রাচীন 
(১১৪৮ খুং অব রত ) ও প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ 

বিঃ পুঃখ্সনুসারে পরীক্ষিৎ ও নন্দের- মধ্যে ১০১৫ বৎসরের অস্তর, 
কিন্তু ভাগবতান্ুসারে তাহাদের মধ্যে ১১১৫ বৎসরের অন্তর ছিল; 
(ভাঃ ১২।২।২৬)। বিঃ পুরাণে যে স্থানে “ঞ্েয়ং লিখিত আছে, 
সাগবতে সেই স্থলে “শতং,ললিখিত হইয়াছে । শ্রীধর স্থামী এই গ্রভেদকে 

“কল্প ভেদ ম্বলক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় 
প্রুচ়ীনক!লের, লিপিকরগণের অন্াবধানতা ও অনভিজ্ঞতা রই দ্ধপ; 
গভেদের প্রধান কারণ। : 

* মহানন্দির (ননের ) একশত বৎসর পরে অর্থাৎ, ২৩১৫ বাসি, 
গতাবে মৌর্য্যবংশের স্থাপন কর্তা চজগুপ্ত মগখের রাজ] ইদ.।. এড 
নীরে টন্ত্রগুপ্তের আরির্ভাবকাল ২৩২৫ কলিগতান্ক, বা: ?৬. গু ডে অর 1 

মহারংশমতে উত্্রগুণ্ধের রাজন্বকাল ৩৮)পু, খু. হইতে ৬:75. পুং 
পার্য,। কর্ণেন উইণফোডের ম্তে ৩ গু বক নুহ ১ 



ইইউ  ধেদব্যাস।, 

“শতেষু বট সার্দেু ত্র্যধিকেবু চ স্াহলে | 

কলের্গতেবু বর্ষ ণাং অভবৰন্ কুরুপাওবাঃ ॥ 

] রাজতরঙ্গিনী ১6৯।. 

অর্থাৎ কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে পর কুরুপাগবের 
জন্ম হয়। মহাভারত মতে গীুর মৃত্যু হইলে পরৎ যোড়শ বর্ষ 
রয়স্ক যুধিষ্টিরকে লইয়। কুন্তী হুত্তিনায় আগমন কয়েন। তাহার 

গর ২* বদর অক্ত্রাদি শিক্ষায় অতিবাহিত জু] ততপরে 

জতু গৃহদাহ ও কুস্তীকে লইয়া যুধিষ্টিরাদির ১২ বৎসর লুকায়িত ভাবে বনে 
বনে ভ্রমণ। ইহার পর দ্রৌপদী লাভ ও 1১৮ বৎসর রাজা তোঁগ। 
এই সময় 'রাজন্থয় বজ্র অহুষ্টিত ও জরাসন্ধ ক্বধ হয়! সুতরাং (৬৫৩4 

৯৬7-২৯+১২+১৮- ্  ৭১৯ কলিগতাব্দে জন্্রীসন্ধ বধ হয়। 

গর্গসংহিততা! নামক (খৃঃ ২য় শতাব্দীতে রচিত) অতি প্রাচীন এ 

গ্রন্থে লিখিত আছে $-- 

«অ।সন্ মঘাস্র মুনয়ঃ শাসতি পৃরথীং কুথি্িরে নুপতৌ । 

মড়দ্বিক পঞ্চদ্িযুতঃ শককালল্তন্ত রাজশ্চ৮ | ( ১ ) 

অর্থাৎ যুধিষ্িরের রাজ্যকালে সপ্তধিমগ্ুল মঘ! নক্ষত্রে ছিল) এবং 
শকাব্দ প্রারভ্তের সময় যোখিষীরান্বের ২৫ ২৬ বৎসর গত হইছিল (২) 

সম্প্রতি কলির ৪৯৯২ ও শকাব্দের ১৮১৩ বত্মর প্রাৰহমাঁন। কলির ৪৯৯২ 

হইতে শকান্দের ১৮১৩ ও যোধিঠিরাবের ২৫২৬ বৎসর বিয়োগ করিলে 
| ৪৯৯২--( ১৮১৩+২৫২৬ ) ৬৫৩ কলিগতাব্দ লব্ধ হয়? এই সময় যুধিষ্টি- 

কাল। উইঘাসন ও মোক্ষমূলারাদি পাশ্চীত্য পৃণ্ডিতগণ ৩১৫ গুহ খু 
গাহার সময় নিরূপিত করেন। 

ঠে স্বপ্রষিদ্ধ দ্যোতিবেত্তা মহামতি বরাহ্মিহির. এই প্লোকটি গর্ন- 
ংহিত। হইতে স্থায় গ্রন্থে (বৃহৎ্সংহিতাতে) উদ্ধত. করিয়াছেন । বঁরাহ্- 

মিহির ৪২৭ শকাবে (৫*৫খ্ঃ), অস্মখীহণ রর ৫*৯ শকাবে ৫৮2) ইহ: 

লোক পরিতাগুররেন। ». 
(২) “ঘদাতু শালিবাহনন্ত কাবা, প্রভণিতৃঙগার্ধান্তদ। বৈ-পাখু- 

দুল নন ম্জার। যুধিত্টির প্রবর্ভিতাব্ধানাং যড়বিংশাধিক সার্ধ হির্সহ- 
সই রিল 

্ আশ্যেবাভীত্তিনি 1” স্যায় রাঝ। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পন্মকল্পক্রম, 

: পবরাগরাক্ষরে প্রকাশিত সংক্গরণের দ্বিতীয়বার ১৭. পৃ দেশ. . 
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বনৈর জন্ম হয়! এস্লে বলা আবশ্তক, ুিিের জন্মকাল হই ঘযৌধি- 
সিরা গণনা হইয়াছিল । | 

পুর্কোদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতোছছে 
যে; ধর্ম্মরাজ যুধিঠির ও তৎসমদামক্লিক ভগবান্ শ্রীক্ষ্ণকল্যন্বের অষ্টম 

শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। মহাতাঁরত ও ভাগবতান্ুসারে ভগবান 

শীকক্ণ ও অঙ্জুনসমবয়স্ক ছিলেন? তৃতীয় পাগুব অক্জন যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষা 
£ বৎসরের ছাট ছিহলন । যুধিঠিরের জন্ম ৬৫৩ কলিগতাবে। স্থরাং 

ভজ্ছুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ক (৬৫৩+-৪-) ৬৫৭ কপিগতাব্ে জন্ম গ্রহণ 

করেন, সন্দেহ নাই। পাঠকগণ বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 

ভূন্ভভীবন ভগবান্ শ্ীরুষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হন,নাই, বরং প্রকৃতপক্ষে 

তিনি কলিযুগেই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 
এখনও এবিষয়ে ধাহাদের সন্দেহ আছে, তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ 

খামরা এস্থলে স্যার বাজ রাধাকান্ত দেব বাহাছুরের শব্বকল্প্রম হইভে 
আমাদের কথার পরিপোষক আরও কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। 
ত্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে £-. ৰ 

“অথ তাত্রপদে মানি কৃষ্ণাম্যাংকলৌবুগে 
আঅঠাবিংশতিতমে জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীন্থৃতঃ ॥ 

শবাকলপদ্রমধৃত ত্রঙ্গপুরাণবচনং । 

খর্থাৎ এই দেবকীনন্দন শ্রীকুষ্ণ অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগের * ভা 

খাঁসের কৃষ্ণ পক্ষী অষ্টমী তিথিতে জন্ম গ্রচ্ণ করেন। শ্রীমন্তাগবতের 

দশম স্দ্ধের ৮ম অধ্যায়ে মহামুনি গর্গ রীকুষ্ণের নাখ করণ বন্বন্ধে যাহা 

বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা ৪, শ্রকৃষ্ের কলিখুগাধির্ভাৰ হথচিত হইয়াছে। 
 গরনরর উাক্তিটি'এইঃ-_ 

“আন্ বনরশ্্য়ে হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ । 
গশুরলোরক্ত স্কথাপীত ইদানীং ক্ৃষ্চতাংগতঃ ৮ ডাঃ ১০1৮। ১৩ 

*. & “অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে” এই কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, 
শ্বন্ত কোন কলিযুগ নয়, বৈবস্বত মম্বস্তীর এই বর্তমান অষ্টাবিংশতিতষ 
.কুঁলিযুগেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ ফরিয়াঁছিলেন। 
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্ টি র 

অর্থাৎ ভগবান্ যুগে যুগে শরীর ধারণ কৰেন।. পূর্বে স্যাদি যুগ- 
ত্রয়ে তাহার ৰর্ণ গুরু, লোহিত ও পীত ছিল$ ইদানীং কলিযুগে ভগবান্. 

্ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন । পুরাণাস্তরেও এই গঞগ্ক্তির সম্র্থন দেখিতে 

পাওয়া যার়। যথা" রি ২ 

“কৃতে শুকুং হুরিং বিদ্যাৎ শ্রেতায়াং রক্তবর্ণকং ॥৮ ২. 
ঘাপরে পীত ব্রণ কলৌকুফত্রমাগতঃ ॥৮ 

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ ভরি শুরুবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, ্ বাপূরে রে পীতবর্ণ 

ছিলেন, এবং কলিষুগে কৃষবর্ণ ধায়ণ করিয়াছেন। আঁর আবশ্যক নাই। 
যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
তগবান্ শ্রীকষ্চ এই কলিযুগের ৭ম শতাবতে খ্£ পৃঃ ২৫শ শতাব্দীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথ। শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত । এখনও এবিষয়ে ধাহা- 

দের সন্দেহ আছে তাঁহারা দেবনাগরাক্ষরে প্রক্কাশিত শব্দ কল্পক্রমের ২ 
কাণ্ডের ১৮১ পৃষঠার উদ্ধৃত এতদ্বিষয়ক্. অন্যান্য প্রমাণসমূহ * দেখিলেই 
ত্ব পথ ভ্রম বুঝিতে পারিবৈন । এক্ষণে পাঠকৃগণ জিজ্ঞাসা ক রিতে পাশ্েনঃ 

ৰ বিষুপু পুরাণে পরীক্ষিতের ' 'জন্মকাল” হইতে" ১০১৫ বতংসর পরবে মহানন্দিং 

প্রাহুভতি হন, লিখিত আছে; কিন্ত আমর! এস্থলে তাহার ণরা্্যকাল” 

হইতে ১১৫ বৎসর পরে মহানন্দির সময় ধরিলাম কেন ? উত্তর--আমা- 
দ্বের বিবেচনায় এস্থলে মূলে “রাজযং এই শব্দের পরিবর্তে লিপিকর 

প্রমাদ বশতঃ “জন্ম” এই কথ্কটি লিখিত. হইয়াছে) কারণ ইতি 
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জরাসন্ধ ও পরীক্ষিতের মধ্য ৪৮৫ বত" 
সরের অন্তর (১) ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময পরীক্ষিৎ গর্ভস্থ ছিলেন । 
সুতরাং কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধের অব্যহিত পরেই পরীক্ষিৎ ভূমি হন। এখন, 

 বিষুপুরাণের উল্ত বর্তমান পাঠ যদি শুদ্ধ বলিয়। স্বীকার কর! যায, 
.তবে জরাসন্ধের মুঃর ৪৮৫ বঙসর পরে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, একথা ও 

* স্থানাভাবে পক সুমস্ত প্রমাণ এস্ছলে উদ্ধৃত হইল ন|। . 
(১) পরীক্ষিৎ ও মহানন্দির মধ্যে ১*১৫ বৎদরের এবং জরাসন্ধ. গু. 

মহানন্দির মধ্যে ১৫শতবত্লরের অন্তর। সুতরাং জরাসন্ধ ও পরীক্ষিতের * 
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স্বীকার করিতে হুইবে। -কিত্ত জরাপন্ধের মৃত্য ও কুক্ক্ষেত্রের যুদ্ধ এই 

ছুই প্রসিষ্ধ ঘটনার মধ্যে ৪৮৫ বংসরের অন্তর থাকা মহাভারত বিরুদ্ধ । 

মহ/ভারত পাঠক মাত্রেই অবগত মআাছেন, জরাসন্ধবধ ও রাজহুয় হল্ের 
অব্যবহি পরেই পাশাক্রীড়! হপ্গ এবং বুধিক্টারাঁদি পঞ্চ ভ্রাতা পাশায় 
পরাজিত হইয ত্রয়োদশ বসের জন্তঞবন গমন করেন.। বনবাস হইতে 
প্রত্যাগঙ্গনের পর প্রায় ১ বংসর যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধ হয়। ক্ুতরাং 

অরাসদ্ধ বধ্ত্ে ও গ্রীক়্ ১৪।১৫ বসর পরেই কুরুক্ষেত্রের ভীষন সংগ্রাঙ্গ হয়। 

এই বিরোধ নিরাকরণার্থ আমর! উক্ত বর্তমান “পাঠকে” অশুদ্ধ বলিয়! 
নির্দেশ করিতেছি । আমাদের বিবেচনাপ্র পুর্বোদ্ধত ৩২ শ্লোকোন্ত 
এজন্ছে পদের 'পরিৰর্কে “রাজ্যংশ এই পর বসাইলে সমস্ত বিরোধের 

নিরাস হয়। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইন্ভে পারে ধে, ভগবান্ শ্রীরুষ্ষ ছ্বাপর বুগে 
'অবভীর্ণ হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাত্মক* সংস্কার কোথ! হইতে আসিল ? 

আমারে. বিধেচনায় বৈষ্ণবগণই এই ভ্রমপূর্ণ মতের প্রচারক । বৈষ্ণব- 
গণের মতে শকাবের ৩১৭৯ বংনর * পুর্বে অর্থাৎ বর্তমান কালের 
€৩১২৯+১৮১৩) ৪৯৯২ বংসর পূর্বে যুধিষ্ঠারের অন্দ আরম্ভ হয়। 
শাহাদের বিশ্বান, যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধাম পরিত্যাগ কষ্েেন, 

সেই দিন হইতে কলিবুগ ও যৌধিষ্ীরা্ষ আর্ত হইয়াছে । কারণ 
স্বতভাবন ভর্গবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘে এই অধম কলিষুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
এ কথা তাহার] শ্বীকার করিতে অনিচ্ছক। এই নিষিত্ত সাহার! 

উক্ত মর্দের একটা শ্লোক রচঠী করিয়া মরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতার 

€ বোম্বাই প্রদেশীয়) কোন কোন পুস্তকের ১৩শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত 

করি! দিয়াছেন সে গ্লোকটি এই$- 

“্ব্ষসহ ত্রিতয়ং (৩৯৯৯) শক্ষেকং (4১৯০) সপ্ততি (+৭) 
নবাগ্রা (1৯-৩১৭৯) চ। শককালযাত মিশ্রং কলের্গতঙ ধর্ম পুত্রাস্ত ॥ 

« কিন্তু বখন দেখ! যাইতেছে যে, বৃহৎ সংহিতাঁর সেই ১৩শ অধ্যায়ের 
“ষড়িক্ পঞ্চ দবিবুক্কঃ এই সর্পাবাদী সম্মত শোক্ষের সহিত উক্ত শ্লোকের র 
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কোন কা নাই-_গর্ন সংহিতা, জ্যোতিসসিখীভরণ ও রাজতরঙ্জিনী ৬ 

প্রতি সথপ্রসিন্ধ প্রামানিক প্রাচীন গ্রন্থ সূমৃহে, এনন কি বৃহৎ সংভিতার 
'অন্য কোনও দেশের কোন পুস্তকে উক্ত -ক্লোকটা দৃষ্ট হয় না, তখন 
বণিতে হইতেছে যে, এঁ গ্লোকটা নিশ্চয়ই প্রক্ষিগ্ভ। অতএব শকাবের 
২৫২৬ বৎসর পূর্বে যুধিষঠীর জন্ম গ্রহণ করেন এ কথাই ঠিক'। এই গ্নূপে 
টবঞ্কবগণ কলিবুগের প্রারস্ত হইতে বিক্রমাব আর্ত গর্যযস্ত ৩৯৪৪ বৎসর 

: সুধিষ্টীরের অব গ্রচলিত ছিল, ধরিয়া) লইয়াছেন। এই নিমিত্তই থোস্বাই 
গরদেশস্থ পঞ্জিক।তে যুধিষ্ঠীরের অব ৩৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল, লিখিত 

থাকে 1 . 

গুধু স্তাহাই নহে! হানি হানে | উপাজনেবতার মাহাত্বা 
স্বদ্ধির উদ্দেশ্তে বিবিধ গ্রন্থে প্ীকফের দ্বাপর সুগাবিভাবসথচক খচন সমূহ 

প্র্গিধ করিয়াছেন । ইতি পূর্ন বিসুপুরা্ের ধে সকল বচন অবলম্বন 
করিস! শরীক কপিযুগের ৭ম শতাবীতে গ্রাদূহূতি হন প্রমাণ করা 

হইয়াছে, ছুর্ভ|গ্য ক্রমে সেই সকল বনের" হত দিয়লিখিত বচনখলি$ 
ইষ্ট হয়। যথ13।-_- 

“যদৈধ ভগধদ্ বিষোরংশো যাতো। [িবংখিজ। 
. শ্বন্থদেবকূলোষ্ুতত্তদৈব কলিরাগতঃ [৩৫ ॥ 

ঘাবৎস পাঁদপদ্থাভ্যঃ স্পর্শেমাং বন্ধন্ধরাং। 

তাবৎ পৃহীপরিষঙ্গে সমর্থো নাতবৎ কলিঃ॥ ৩৬ ঢা 

+ +++ ৭বয7+ + (৩৬০৬৯) 

 খন্সিনকফোদিবং যাতন্তশ্বিয্েবতদংনি। . 

শ্রতিগন্নং কলিফুগমিত্যাদি 11 ৪* 11 ০ 
অগ্থবাদ খে. সময় তগবান বিষ্থর অংশ খাহুদেৰ হ্বর্দেযিমণ 

ফরেন, সেই ময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ৩$। ভগবান বাস্দেৰ 

ববির পা প্র বারা খই গৃথিধীক্ষে, পর করিয়াছিলেন ততদিন, 

রা উ' সেতার; সতী রাঁজতরদিনীস্টে পিরিত গাছে ষে। শা 

গা বন্ধে ২৫1২৯ বহদন- পু: র্ এবিঈনাৰ প্রন হর 
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কলি পৃথিবীকে ্পর্ণকরিহত অমর হয় নাই । ৩৬। + রি নং 

(৩৭1৯৮-৩৯) কচ যেদিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই: সনি 
উপস্থিত হইয়াছে । ৪*। এই বচনগুলি গ্রক্ষিণ্ড। এক লেখনী হইক্ডে- 
এক্সপ 'পরম্পরবিরুদ্ধ বচনাবলী গ্রস্ত হওয়া) কখনই সম্ভবপর নছে।.. 

বিসুপুয়াণকার পুর্বোন্ধত ৩৩ ও ৩ঠ শ্লোকদ্বারা প্রথমে ভ্রীক্চের ৮ 

ক্কলিযুগাবির্ভীৰ নিজ্েশ করিয়া পরে *গশ্চাহ্ছ্ত ৩৫, ৩৬, ও ৪* শ্লোকের . 

সবার! তাহারত্বাপর ফুগাবির্ভাব সুচনা করত কি ম্বীয় বাতুলতার পরিচস়্ 
দিবেন? টাকাকার শ্রীধরত্বামী এই শ্লোকে র যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
স্কাহাতে যদ্দি কোন কষ্ট কল্পন1 ন। থাকে ভবে এ শ্লোক গুলিকে একবার 
প্রক্ষিড বপিতে পার! যাক না । ৩৬ শ্লোকের টাকায় তিনি বলিয়াছেনঃ__ 

“পুধীপরিত্ঙ্গে ভূমে পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূর্বমপি কপি প্রবিষ্ট 

ইতি গম্যতে।” শ্তিনি এই ক্লোকগুলির দ্বারাই গ্রীরুঞ্চের কলিযুগাবির্ভাৰ 
প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন”। 

ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ভাগবতের ১২ স্ষদ্ধের ২য় অধ্যায়ে 

উক প্লেক গুলির অর্থ বোধুক ক্জেকটী বচন দৃষ্ট ভয়।, সেগুলি, এই: 

“বিষ্োোর্গবভোভানুঃ ভ্ৃষ্ণাখ্যোহসৌদিবংগতঃ | 
' তদবিশৎ কলিলোকং পাপেষদ্রমতে জনঃ ॥ ২৯ 

যাবৎ সগাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশলানে বমাপতিঃ। 

 স্ভীবৎ কনির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রত্থং নবাশকৎ॥ ৩৯।। 
ষন্মিন্ কফোদিবং যাতঃ তশ্মিল্নেব তমাহণি। 

প্রতিপন্নং কলিযুগ মিতিগ্রাহুপু-রাধিধঃ ॥ ৩৩ 113: 

এ প্লেক গুলিও প্রক্ষিণ্ত | কারশ, এগুলির সহিত: ভাগবতের ১*ম 

স্কন্ধের ৮ম অখ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের সহিত প্রক্য নাই) ৷ এতদ্ব্যতীত ১২শ 

কষ্ধের «য় অধ্যায়ের ২৭, ২৮. ৩১ ক্লোকের * সহিত উত্ত. শ্নৌকগুলিক় 

বিরোধ দুই হইতেছে ।. বাহ! হউক, শ্ীধরস্থামী উক্ত শ্লোক গুল, 
টাকার যাহ! বলিয়াছেন, তাহাছারা৪ 'স্ীকফের ঘাপর ার্ষির্ঠাৎ যা 

| আছে ও৪-ক্লোকের টাকা বলিয়াছেনঃ. 

০৯ এই স্ৌকগুলি 'অ।মরা হাত্ব পূর্বে টাকায় উদ্কংত ও ছ। 



ওহ. বেদব্যাগ। 

লিক শক পৃথিব্যাং বর্তমানেপি সন্ধ্ীরূপেন ফলিঃ প্রবিষ্ট এৰং 

_আলীৎ সত্যম্। তখাপি তাবৎ তস্য পরাক্তমো নাভবৎ।” অর্থাৎ 
ভীকঞ্চের বর্তমানক।লে কপি সন্ধ্যাপ্গপে প্রবিষ্টভিল লত্য, কিন্ত তৎকালে 

তাহার পরাক্রম বেশী হয় নাই। ৩৩ শ্লোকের টাকায় বলিয়াছেন “ততঃ 

পুর্বামেব প্রবেশস্কতঃ পরংবৃদ্ধিরাতি |» অর্থাৎ প্রীকষ্চের * আবির্ভাবের 
পূর্বেই কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবংদ্তাহার ইনলোক ত্যাগের পর হইস্তে 
কলিবৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

এস্বলে আর৪ একটী বিচার উপস্থিত হইতেছে। ইতিপুর্ন্ে বিষুরু 

পুরাণ হইতে আমর! যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার 

সহিত মহাভারতোক্তির, এঁক্য সম্পাদন করিয়া হুম্্রূপে বিচার করিলে 

ধর্পুত্র যুধিষ্টির ও ভগবান্ শ্রীকঞ্ককে আমাদের পৃর্বনির্দেশিত সময়াপেক্ষা 
আরও একটু আধুনিক কালে টানিয়া আনিতে হয়। এতঘ্বাতীত 
পুর্বোদ্ধত “বাবৎ পরীক্ষিতোজন্স”) এই ঞ্োকটিকে ত্রমাঝ্সক বণির] 
নির্দেশ করিতে হয়। * রি 

' মহাভারত বিষুপুরাঁণ ও ভাঁগবতাপেক্ষা। সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ । মহাভার- 
তের স্ত্রী পর্ষের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ও মৌযলপর্বের *প্রথমাধ্যায়ে লিখিস্ত. 

আছে যে, ভারত লমরের ৩৬ বৎসর পরে যছুবংশ ধ্বংশ হয়। *& এই 

ঘটনার পর এক বৎসরের মধ্যেই বুগ্নিষ্টির অভিমন্ধ্য তনয় পরীক্ষিৎকে রাজ্যে 

অভিষিক্ত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করণ মানসে মহা! প্রস্থান কয়েন। 

ভারত 'সমরের-১৪ বৎসর পূর্বের্ব ( বুধিঠিরের ৬৬ বৎসর বয়ংক্রম. কালে) 

রাজহুয় ষঞ্জ ও জরাঁদন্ধ বধ হয়। সো্ুক পর্সেের ১৬শ অধ্যায়ানসারে 

চি পি আত 

25555585552 

(*) বঙ্গবাসী-শান্ত্র প্রকাশ হইন্চে প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ 

এই স্থলে একটি ত্রমদৃষ্ট হয়। তাহাতে মৌষল পর্বের ১ম অধ্যার়ের 

প্রারস্তে লিখিত আছে যে, যুধিষ্টিরের রাজ্যকালের “ড়বিংশ” বৎসরে 

যছুবংশ ববংশ হয়. কিন্তু উক্ত সংস্করণের উক্ত পর্বের ১ম অধ্যায়ের 

শেষে ও. স্ত্রী পর্বের ২৫ অধ্যায়ের শেষে “বড়বিংশ”” এর পরিবর্তে 

*ষট.ত্রিংশ” বত্মর লিখিত আছে। বলা বাহুণ্য। মূলে সর্কাত্র “ টজিংশং 
বুঃ$সরই পিখিত আছে .. রা - 

&াঃ 



বেদসাল। ২৩৩ 

গরীক্ষিত-৬* বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়। লোকান্থরিত হন । সুতরাং 

মহাভারতান্ুসারে' জরাসন্ধ বধ ও পরীক্ষিতের মৃত্যু এই ছুই ঘটনার: 

মধ্যে ১৪+৩৬+৬০ ৮১১ বৎসরের অস্তর। কিন্তু, ইতি পূর্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে, বিষ পুরাগাসারে জরাপন্ধ বধ ও পরীক্ষিতের (জন্মের) 
মধ্যে ৪৮৫ যৎসরের অন্তর ছিল। এখানে পূর্ব গ্রস্থত মহাভারতের 

সহিত পরগ্রনতত বিষ পুরাণের ধিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই ছুই 
পরম্পরের বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কোনটা প্রামাণিক: ? আমাদের বিবেচনায় 

. মহাভারতের উক্তিই সমধিক প্রামাণিক | শ্রীমদ্তাগবতের নষ ্ব্ধাঞ্- 
সারে মগধাধিপতি জরাসন্ধের পৌত্র মাজ্ঞারি বা মেঘসন্ধি মহারাজ 

পরীক্ষিতের সমসাময়িক। মহাভারতে দেখা “যায়, জরাসন্ধের পুত্র 
মহদেৰ কুরুক্ষেত্রের সমরে অস্ভিমন্থা হস্তে প্রাঁত্যাগ করেন । ভীন্মপর্ক 
আশ্বষেধিক অশ্থের পশ্চান্কাবনকালে সহদেব | তনয় মেধসন্ধি বা মার্জারির 

সহিত পা কুলধুরন্ধর অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মেঘসদ্ধি 
 পরীক্ষিতের সমসাময়িক , এমন কি তিনি পরীক্ষিতের মুত্র সময়েও, 

জীবিত্ত ছিলেন। বিষ্পুরাপোক্তি সত্য হইলে, মেঘনন্ধির রাজত্বকাপ 

অস্বান্তাবিক রূপে দীর্ঘ হইয়া পড়ে ' অর্থাৎ তিনি প্রায় ৪৮৫---১৪ - ৪৭১১. 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হুয়। কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ 
অসম্ভব বলিয়। বোষ হয়। অপর-্পক্ষে, মহাভারতের উক্ত, গুলি 
সন্দেহ করিবান্ম কোনও কাঁরখ নাই। * এই নিমিত্ব আমরা মহাভারতের 

**মভাভারতীয় স্ত্রীপর্কের ১৬ অধ্যায়ের শেষে গান্ধারী শ্রীকষণকে 

অভিশাপ দিতেছেন ফেে দ্য হইতে ৩৬ বৎ্নর পরে যুছবংশ ধ্বংশ 

হইবে ॥" মৌল পর্বের প্রথমাধ্যায়ের প্রারস্ভে লিখিত আছে যে, যুধি- 
ঠিরের রজ্য কালের হঠত্রিংশ বৎসরে বুণিষ্ঠীর নানাবিধ অমজল। 
দেখিতে পাইয়া চিন্তিত আছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, 

ষদ্ধবংশ ধ্বংশ হইয়াছে * আবার উক্ অধ্যায়ের লেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 

শাক্ধারীর শাপ বাক্য স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতেছেন, কুকক্ষেত্রেরু যুদ্ধে? 

পর ৩৬ বৎ্মর, অতীত হইয়াছে, হুতরাং এখন বছুবংশ' বিধাশ, 

'অআনিবারয্য । রি 



২৩৪ -  বেদব্যাস। 

উত্তিকেই সমধিক প্রামাণিক ও. যুক্তি, সঙ্গত- “বলিয়া! স্বীকার করিয়াছি। 
আমাদের বিবেচনায় বিষ্চ,পুরাণের যাবত পরীক্ষিতো জন্ম ফাবৎ নন্দা- 
স্ডিষেচনং | এততর্ধ সহঅস্ত ভেয়ং পঞ্চরশোতরং | এই ক্লোকটা ভ্রম! 
স্বক। শ্রীধর স্বামী এ স্থলে টাকার বলিয়াছেন »--বস্ততস্ত পরীক্ষি 

হুবায়োরন্তরং দ্বাভ্যান্যানং বর্ধানাং সার্ধ সহ্তং ভবতি। অর্থাৎ প্ররূত 
পক্ষে পরীক্ষিৎ নন্দের মধো ১৫ শত ধৎসরের অন্তর । বিষ পুরাণে এই 

ভ্রমাস্মক প্লোকটি কি রূপে প্রকেশ করিল ? আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন 

কালের অনচিজ্ঞ লিপিকরগণের প্রমাদও অনযধানতাই এইরূপ ভ্রমের 

কারণ হওয়া সম্ভব। রর 
পঞ্চদশোন্তরং এই পাঠের পরিবর্তে পঞ্চশতোত্তরং এই পাঠ যঙ্গি 

বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার. করা যার, তাহ! হক লে সব গোলযোগ মিটিয়া 

যার) * পঞ্চুশতোন্তরং এই পাঠের পরিবর্তে ভ্রম ক্রমে পঞ্চদশোত্তরং 

লিখিত হুওয়! অসম্ভব নহে। . 

বিষ ও ভাগবতাদি পুরাণান্থদারে নিলি রাজ্য কালে কলির 
%২ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল । - মহাঁবংশ' নামক স্ুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 

প্রামাণিক গ্রন্থান্সারে ২৭২* কলিগতান্দে (৩৮১ পুঃ শ্রীঃ) চক্রগুপ্ড 

যগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হণ। পৌরাণিক বংশ তালিকানুসারে চঙ্র- 
গুপ্তের ১৬ শত বৎসর পুর্বে জরাসুন্ধ বধ হুর। চন্দ্রগুণ্ডের সময় ৭২৬. 

কলিগতান্দ হইলে (২৭২*--১৬*০) ১১২* কলিগতাক্ে অরাসন্ধ বধ 

হয়। ওই ঘটনার (১৪+-০১) €* বত্সর পরে অর্থাৎ ১১৭০ কলি 
€ত 

জিডি 

* তাহাহইলে সমস্ত প্লোকটি এইরূপ হয়? ঘখা £-- 
“যাবৎ পরীক্ষিতে। জম যাবনন্দা ভিষেচনৎ 
এতঘর্য সহতস্ত ভেয়ং পঞ্চশতোত্তরং ॥" 7.৭ 

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের অভিষেক পর্যযক কালের পরিষাণ 
১৫ শত বৎদর (১). ১৫৮ কলিগতাব্ ২*৪২ পুঃ খুঃ এবং ১১৭৯ 
কলিগতাব্ব ১৯৩০ পৃঃ খু । স্থতরাং ঈ্রকফের কাল ২০৪২ পৃঃ খং হইতে 
১৯৩০ পুঃ খৃঃ পর্যন্ত | “স্বীয় ডাঃ রাজেক্্লাল মিত্র মচোদয় পাক 
গণের কাশ: খৃঃ পুঃ ১৬ শত হইতে খু; পুঃ ছই সহম্র বৎসরের মধ্যে 
নির্ধারিত করি্নাছেম। তো কি 

% 
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খাতাঝে পরীক্ষিতের রাজ্যারস্ত হয়। ইহার ৬০ বংস্র পরে অর্থাৎ 

১২৩ কলিগতা্ষে পরীক্ষিতের দেহোপরম হয়। এইকূপে বিষু। ও 
ভাগবত পুরাণের সহিত মঞ্ছাভারত্ত ও মহাঁবংশের এক বাক্যত। করিলে 
ভগবান্ শ্রীকঞফের জন্মকাল (১১২০-৬৬-৭৪) ১৯৫৮ কলিগতাক্ 

সু তাহার ইহলোক পরিত্যাগের কখপ ১১৭* কলিগতাকে নিরূপিত 
করিতে হয়। (১) এ 

ধ্ঘপুত্রপ্যুধিটির.ও তৃততাঁবন্ শ্রীক্চের সময় মৈরনপণ সম্বন্ধে এক্ষণে 
বে সকল উপকরণ পাঁওদ্া ধায়, তাহ! অবশ্গশ্বন করিলে ছুই বিভিন্ন 

শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। ঘবীস্ব। (১ম) বিষুঃ ও ভাগধত প্রাণের সভিত 
রাজতরঙ্গিণী ও গর্গসংহিতাঁর গণনার এঁকা করিলে য্ধিষ্টিরাদি কল্যবের 

খম ও ৮ম শতাব্দীতে বর্তমানছিলেন, সিদ্ধান্ত করিতে হয়। (২য়) 

আবার উক্ত পুরাণন্ধয়ের সহিত মহাভারত গু. মহাবংশের চাগন।য় এক 

ঘাক্যতা করিলে তাহাদিগকে কল্যব্বৈর ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর লোক 
ঘলিখ। স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত যে গণমাই অবলম্বন কক্ষণ না! কেন, 

“যাবৎ পরীক্ষিতে! জন্ম” এই শ্লোকটিব বণ্গনান পাঠের বিশুদ্ধতা কোন 

ক্রমেই স্বীকার কর? যাইতে পারে লা! । কেন স্ব'কার ক্ধর। ধাইতে 
পারেন!, তাহার কারণ ইতি পুর্বে প্রদশিত হইরাছে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রাজতর্ঙগিনীগ্বত ও পৌরাণিক উত্য়ধিধ 

শুযাণই উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠকমহাশয়গণ উভয় প্রমাণেক্স বলাৰল 

সুঝিয়। যাহা ই্ছ। অবপন্থন করিতে পারেন। ফলকখা, ক্ৃষ্ণবতার যে 

এই কলিযুগেই হুইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার €কান কারণ নাই। 
সিটি 
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ষহাপাঁউম.। 

-” তজ্চড়ামণে- 
ঈশ্বরউবাচ। মাতঃ পরাৎপরে দোঁব নর্বজ্ঞানম্রীঙথরি। 

কথাতাং মে সর্বপীঠৎ শক্তীর্ভৈরব দেবভাঃ ॥ 
দ্েব্যুবাচ। শৃণু বংস প্রবক্ষ্যামি দয়ালে! ডক্তবৎসল । 

এঘাভির্ধিন। ন সিধ্যন্তি জপসাধন তৎক্রিয়াং ॥ 
একপঞ্চাশতং পঠত শক্কীর্ভিরব দেবত্তাঃ। 
অল্পপ্রত্য্গপাতেন বিুচক্রক্ষতেন চ ॥. 
ম্মান্ত বপ্পুষো৷ দেব হিতায় ত্বরি কথ্যন্তে | 

রহ্ষরন্ধ, হিস্গুলায়াং উৈরবো! ভীমলোচিনঃ। 
 কোট্টরী স৷ মহাদেব ত্রিগুণ! বা ক্ষিগন্বরী ॥ ১। 
. ক্ষবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী,মহিষিমর্দিনী | 

_ ক্রোধীশো ভৈরব স্তত্র ॥ ২ ॥ নুগন্ধায়াঞ্চ নালিকা 
পশোবস্ত্রাম্থুক নাসা চ সুনন্দ। তত্র দেবতা ॥ ৩॥ 

কাশ্মীরে কঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যশ্বর ভৈরবঃ। 
মহামায়া ভগবতী ণাতীতা বরপ্রদা ॥ ৪ ॥ 

আ।লামুখ্যাং মহাপ্িহব1 দেব উন্মত্ত₹ভরবঃ। 
অদ্ধিক! সিদ্ধিদা নামী ॥৫ ॥ শ্তনং জালন্ধরে মস 
ভীষণে! চৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥ ৬ ॥ 
বদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ক তৈরবঃ। 

: দেবতা জয়হূর্গাধ্যা ॥ ৭ ॥ নেপালে জাহ মে শিব। 
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা ॥ ৮ ॥ 
মানবে দক্ষহস্তং মে দেবী দাক্ষারতী হর। 
আঅমরো ভৈরব সুজ সর্ধবসিদ্ধিপ্রদারকঃ ॥ ৯ ॥ 
উৎকলে নাভিদেশস্ত বিরজ। ক্ষেত্র সুচ্যতে |: 
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ধেদধ্যপি। ২৩৭ 

বিমল স! মছাদেবী জগন্াখ সত ভৈরবঃ | ১৯. 
গক্যাং গগুপ1তশ্চ তত্র লিদ্ধি ন“সংশন্বঃ৭ 

তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণি স্ত ভৈরব ॥ ১১৪ 

ধহুলায়াং বামবাহু-বহুলাখ্যা চ দেবতা । 
ভীরাঁকো। ভৈরব স্তর সর্বাযিদ্িপ্রদায়ক ॥ ১২। 
উজ্জরিন্তাং কুর্পরঞ্চ মাজল্য-্কপিলাম্বরঃ । 
টিিৰঃ সিদ্ধি সাক্ষা! দেবী মঙ্গল চণ্ডিকা ॥ ১৩ & : 

চট্টলে দক্ষ বাস্ছ ন্ে ভৈয়বশ্চন্্রশেখরঃ | : 
ব্যক্তন্কুপ! ভগবতী ভবানী তত্র ছ্েবত! ॥ 
বিশেবতঃ-কলিবুগে বসাষি চত্দ্রশেখরে 1 ১৪ ॥ 

ত্রিপুরায়াং.দক্ষপাদে। দেবী ত্রিপুর সুন্বরী।. 

উভরব জিপুরেশ শ্চ সর্বাভীই এ্রদায়কঃ ॥ ১৫ | 

ব্রিশ্বোতায়াৎ বাঁষপাঞ্দো ভ্রান্শরী ভৈরবেশ্বরহ ॥ ১৬৪. 
যোনিপীঠং কামগিরৌ”কামাখ্য। তজ দেবতা । 
যত্রান্তে মাধবঃ সাক্গশছমানন্দোথ ভৈরবঃ। ্ 

সর্বদা বিরহে* দেবী তত্র মুকি ন' সংশয় । 

তত্র শ্ীতভৈরবী দেবী তত্র লক্ষত্রধ্বেবতা। - 

গ্রচণ্ডচ্ডিক তত্র মাতঙগী ব্রিপুন্তান্মিকা। : 
ঘগলা.কমল। ত্বত্র ভূবনেশী সধূমিনী। 
এতানি নবপীঠানি নংশন্কি বরটভরবাঃ ॥ 
সর্কাত্র বিরল! চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে ( 

£গীরীশিখর নার্হা পুনর্জনা ন বিদ্যুতে ॥ 
ফরতোয়াং সমারউট যাবদিকরবাসিনী। 
শতযোজনবিস্তারং ভ্রিকোণং সর্বসিদ্ধিদং। 
দেবা মরণ মিচ্ছন্তি কিং পুন নানবাদয়ঃ || ১৭৭ রি 

অন্গুলীবৃনাং হস্তন্ত প্রয়াগে ললিতা ভবঃ ॥ ১৮ 
জয়নযাং বামগুজবাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর£11 ১৯ 

. তৃতধ্াত্রী মহাষাযা ভৈরবঃ শীরক$কত 1 
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যুগাদ্যা। স। মভামায়। দক্ষাঙগ,উঃ গগৌমম॥ ২৭1) 

নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙগ,ং লী যুচ ॥ ২১ 
ভূবলেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা ফিরীটতঃ। 

দেধত! বিমল! নামী সন্বর্তো। ভৈরব শতথ1।1 ২২॥ 

বারাণস্তাং বিশালাক্সী দেবত। কালউৈরবঃ। 

মণিকর্দাতি বিখ্যাতা কুণলঞ্চ মম শ্রুতেঃ ॥ ২৩ | 

কাল্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিযো ডৈরব স্তথা॥। 

শর্ব্ধাণী দেবতা তত্র ॥ ২৪ ॥ কুরক্ষেত্রে চ গুল.ফত$1 
স্*স্থাণু নামী চ সাবিজী অর্গনাথস্ত তৈরবঃ ? ২৫. 

মণিবন্ধে চগায়ত্রী সর্বানন্দ স্ত ভৈষ্নবঃ | ২৬৪. 

শ্রীণেলে চ মম গ্রীবা মহালঙ্ষী স্ত দেবতা । 

ভৈরবঃ সদ্বরানন্দে! দেশে দেশে ক্যবস্থিতঃ1 ২৭ 

কাঞ্চো দেশে চ কঙ্কালো-টভরবো রুরু নাষক21 

, €দবতা। দেবগর্ভীখ্যা ॥ ২৮ ॥ গিতঙ্থঃ কালমাধবে ॥ 

' ভৈরব শ্চাসিতাঙ্গ শ্চ দেবী; কাঁলী-ছুসিদ্ধিদা। 

দৃ্। দৃই| নমন্ তব মন্ত্র সিদ্ধি মবাপ্রুরাৎ ॥ ২৯ ॥ 

শোণাখ্যে ভর্রসেনত্য নর্দদাখ্যা নিতম্বকে ॥ ৩৯ 

রামগিরো তথ! নালা শিবানী চগ্ডভৈরবঃ ॥ ৩১1 
বৃন্দাবনে কেশঙাল উমাঁনায়ী চ দেবতা । 

ভুতেশো! ভৈরব স্তত্র সর্ধবসিদ্ধি প্রদায়কঃ ॥ ৩২ ॥ 

সংহারাখ্যণ্উর্ঘদস্থে দেবী নারায়ণী গুচৌ ॥|:৩৩ 11 

অধোদন্তে মহারুদ্রেঠবারাহী পঞ্চসাগ্নরে ॥ ৩৪ | 

করভোয়াতটে তল্পং বাদে বামন তৈরবং। 

খপণ্ণ। দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপ। করোস্তবা।। ৩৫ ॥ 

শ্রীপর্মতে দক্ষগুল ফং তত্রএভ্রীস্ুন্দরী পরাঃ। . 

সর্বসিক্বীখর! সর্বা,নুনল্গানন্দ তৈরবঃ || ৩১।। 
ফষপালিনী ভীমরূপ বামখলফং বিভামকে | 

. উরমশ্চ মহাদেব ) মূর্কাননঃ শুতএদঃ 5410... 5 
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উদরঞ্চ প্রাভাসে মে চক্রভাগা যশস্থিনী |. ০ 
বকুতুণ্ডোতৈরবশ্চে| 1! ৩৭ ॥ ্ধোষ্ঠে ভৈরবপর্বতে 'উ্ 
অবস্তা মহান্দেবী লম্বকর্ণস্ব ভৈরবঃ | ৩৮ ॥ তং 
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্য। জলে স্থলে । 
ভৈরথঃ সর্বসিন্ধীশ স্তর পিদ্ধিরফ্নন্তস। || ৩৯।। 
গঞণ্ো গোদ।বরীততীরে বিশ্বেশই বিখমাতৃকা । 

দণপাণি ভৈরব ৪211 বামগণ্ডেড় রাফিনী। 

ভরবে! বৎসনাভন্ত তত্র সিদ্ধিননংশয়ঃ || ৪১।। 

ররাবলুযাং দক্ষফন্ধে কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ1 ৪২ ॥ 

মিণিলাগ়াং মহাদেবী বামস্কন্ে মহোদরঃ ॥ ৪৩ ॥ 

নলহষ্ট্যাং নলাপাত্তে। ষোগীশে। তৈরবস্তথ| | 

তত্র সা কালিক! দেবী সর্বসিদ্ধি গ্রদায়িকা :1 ৪৪ || 

কালী মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবন্তথ! | 
* দেবত। জয়হুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদাকিনী ॥। ৪৫ | 

ঘক্রেশ্বরে মনঃপাতো*বক্রনাথস্ত ভৈরবঃ। 
নদীপাপহর। তত্র দেৰী মহিষমর্দিনী || ৪৬ | 
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবত1 যশোরেশ্বরী । 
চগ্ডস্চ ভৈরবস্তত্র যন্ত্র সিদ্ধি মবাউ্ুয়াৎ ॥ ৪৭ || 
অট্হাসে চৌষ্ঠপাতো। দেবী সা ফুল্পরা শ্্া । 
বিশ্বেশে। ভৈরবস্তত্র সরধাভীষ্ট গ্রদায়কঃ॥-৪৮ ॥ 
হারপাতো৷ নন্দিপুরে ভৈরবে নন্দিকেশ্বরঃ | 

মন্দিনী সা! মহাদ্বী তত্র সিদ্ধি ন সংশয়ঃ | ৪৯ 
লঙ্কায়াং নুপুরঞ্চেৰ ভৈরবে রাক্ষসেম্বঃ | 
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেনোপাপিতা পুর || ৫* || 

বিরাউদেশমস্যেতু পাদাঙ্থুলিনিপাতন্ং | . রঃ 

উৈরবশ্চান্বুতাখ্যশ্চ দেবী তত্রান্বিক স্থৃত। || ৫১ ॥। 
অনান্তে কথ্রিতাঃপুত্র পীঠনাথাদি দেবতাঃ। 

» খুঙ্থক্ষেরাণীশং. বিন! দেব ফ্ে্ান্্দেবকাং। 



এ হারল) 

ইদ্বরবৈ হিতে বর্ধং-অথপুজাদিবাঁধনং 11: -:". 
অজ্ঞাত! টভরবং পী ঠং পীইশক্কিঞ্ শঙ্কর:1. 

'প্রাণনাথ ন. নিবো, কল্পকোট্রি জপাঁদিডিং।-. 

যহাদেব বলিলেন-_-_"পরাৎপরে দেবি সর্ধজ্ঞানমরি ঈর্বরি যাতঃ। 

জমত্ত, পীঠ এবং সেই. সমস্ত পীর প্রন শক্ষি ঙ. ৪-তাহাদিগের 

ৈরবগণের বিবরণ আমাঁকে বল? : ১ | 

. দ্বেবি বলিলেন বৎস ! মি ভক্তবৎসল .ও দগ্গানু অতএব 
তোমাকে সবিশেষ 'বলিতেছি শ্রবণ কর। . ধে সক্ধল দেবতার অভিজ্ঞান 

ব্যতীত, জগ মাধনাদি:-ক্রিয়। সিদ্ধ হয় না, একপঞ্চাশত মহাপীঠ, সেই 
নকল পীঠের অধিষ্ঠান্্ী শন্কি একপঞ্চাশত বং তাহাদিগের ভৈরবও এক 
আক পঞ্চাশত্ব। দ্বেব! বিস্থচক্র গরিক্ষষ্ঠ জামার এই (নিত্যচিগ্নয় ) 
দেহের অস্ত গ্রত্যক্ষপাতে যেরূপে মহাপীরচির তি হইয়াছে, শ্রেজোক্য 
ফণ্যাণবিধান অন্ত অমি তমার নিকটে ফা সবিশেষ কীর্তন 
করিতেছি । 40 তত ৮০90, ডি 

হিহ্বণায় আমার ্রদ্ধরন্ধপাঁত চি . তথাতে ভীমলোচন নামে 
ই5রব অধিষ্ঠিত, জিগুণমনী দিগাহগরী দেবী তথাতে কোট্টরী নামে 
গ্রসিদ্ধ]। ১.॥ -করবীরপুযর়ে আমার ত্রিনেত্রপাত হয়, তথাতে দেবীর নাম 
স্হিষমর্দিনী ও ভৈরবের নাম ক্রোধীশ . ॥ ২.॥ ম্বগন্ধ। নগরীতে আমার. 
নাসিক পাত হয়) তথ।তে ভৈরবের নাম ত্রান্বক, দেবীর নাষ সুনন্দা || 

$। কাশ্দীরে আমার কণঠদেশ পৃত্বিত্ত হয়, তথায় ভৈরবেক়. নাম ত্রিসন্ধে] 
স্বর গুণাতীত! হুইয়াওড মহামায়া বরদা, তথাতে ভগবতী নামে অভি: 

হিতা | ৪ । আপাসুবীতত, আমার ভ্বি্বা পাত হয়) তথাতে দেবের 
. মাম উন্নত্বতভ্ৈরব, অন্থিকার নাম মিদ্ধিদ। ৫. আল্ব্ধরে আমার স্তন 

পাত হয়, ভথানে ভীষণ বাঁম ভৈরৰ অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম জ্রিপুর- 
মালিনী ।৬। টবুদ্যনাথংক্গজ আমার ভ্বদয়পীঠ) তখাতে ভৈরব টবদ্যনাথ, 

দেবী অয়ছুর্সা । %1 নেপালে আমার জানু পাত হয়) ভথাতে কপালী 
নামে টত্বরৰ অবস্থিত; দেবীর নাম মহামার।1 ৮1. মানবক্ষেত্রে যার 

: ছক্গিণহজ পাতহয়', তণাছে দেবী দাক্ছারণী-ন্বাষে অধিষিত148ধ 
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দর নামক টৈরব তখাঁতে সর্ধসিদ্ধি প্রদায়ক। ৯। উৎকলে আদার 
নাভীদেশ পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রের নাষ বিরজ। ক্ষেত্র; মহাদেবী তথান্ডে, 

বিমল! নায়ে অধিষঠীতা, জগন্নাথ তাহার ভৈরর। ১০। গওকী নদ 

আমার গণুপাত হয়, তথাতে সাধকের নিদ্ধি নিঃসংশয়। চ্তী তথাত্তে 
ৰগুকী নামে অধিষ্ঠীতা, ভৈরবের নাম চক্রথানি। ১১। বনৃলার আমার 

রামবাছপাত হয়?) তপায় দেবীর নাগ বলা, তীরক নামে তভরব তখ।ত্তে 
বর্ববসিদ্ধিগ্রদীয়ক | ১২। উজ্জয়িনীতে আমার কৃর্পর [ বাহ্ সন্ধির নিষ্ন 
হইতে করতল পর্য্যন্ত] পতিত হয়, কপিলাপ্বর নামে ভৈরব তথাতে 
মঙ্গজগ্রাদ ও সাক্ষাৎ সিদ্ধিদায়ক, দেবীর নান মঙ্গলচ্ডিক1] । ১৩। চট্টলে 
আমার দক্ষবাহু পাত হয়) চত্দ্রশেখর তথাতে ' ভৈরব, ভবানী নাষে 

তগবন্তী তথাতে ব্যক্তক্পা, বিশেষতঃ কলিবুগে আমি চন্রশেখর পর্বতে 

নিয়ত. বাস করি। ১৪। ত্রিপুরা ক্ষেত্রে আমার দক্ষিণণাঁদ পতিত হয়ঃ 
তাতে দেবীর নাম ত্রিপুরহ্থন্দরী, ভৈরব তথাঁজে ত্রিপুরেশর নামে সর্দা- 

ভীষ্প্রদায়ক। ২৫। তিক্াত্ব। নদীতে আমার বামপাদ পতিত হয় ॥ 
তথ্রাতে দেবীর নাম ভ্রার্মরী, ভৈরবের নাম ঈশ্বর । ১৬। কামপর্বন্তে . 
আমার যোনিপীঠ পাঁতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম কামাধ]।; ) ষে পর্বে ্ 

অ্রিগুণাতীতা হইয়াও আমি রক্তপাষাথরূপিণী, ষে স্থানে সাক্ষাৎ হ়গ্রীক' 

মাধর এবংউমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত, যু ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার 

নিত্যবিহার, সেই নিত্য-প্রত্যক্ষ- প্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশর 

ভাতে শ্ভৈরবী, নক্ষত্র, দেবত। প্রচ্চগ্ডিকা, (ছিরমন্তা ) মাজা 

অিপ্ুরাক্মিক, [ ফোড়শী ] বগলা, কমল:ক্মিকা, ভূবনেশ্বরী এবং ধুমাবতী' 

করভৈরবগণ ই নবপীঠের কীর্তন করিয়া খাকেন। আমি সর্ব 

ব্রিল! হইলেও কামব্ধপ ক্ষেত্র গৃহে গৃতহ '[ শক্িরূপে ] অধিষ্ঠিত ॥ 
"একবার এই গৌরীশিখর আরোহণ করিলে ভীবষের আর পুনর্জন্ম নাই $. 

ফরতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিকরবা 'সনী দেবীর অধিষ্ঠ'ন স্থান পর্য্যন্ত 
এই শতযোজন বিস্তৃত জ্িকোণণক্ষেত্রে সাধকের সর্বসিন্ধিপ্রদ । এই: 
স্ব! নশ্বয়ং দেবগণও মুর্জি কামনায় মৃত্যু ইচ্ছা করেন, সানবাদিজীবষফে 

তাকে মা তার্থন। করিবে, ইহার আর্ বলিরার কিআছে ?। ২৯। 
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. প্রয়াগে আমার হত্যের অঙ্গুল বৃন্দ গতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম লিন, 
ৈরবের নাষ ভব 1 ১৮। জয়ন্ত্রীক্ষে তে আমার বামজজ্য! পতিভ হয়» 
তথাতে দেবীর নাম অয়স্তী টভরবের নাম ক্রমদী স্বর । ১৯। যেস্থান্ে 

আমার দক্সিগ চরণের অঙ্গ ষ্ঠ পতি হয়, (কংরগ্রাস ); তখাতে ভৈরবের 

মাম ক্ষীরকঠ্ এবং দেবীর নাঁম গদ্য । ২*। কালীপীঠে (কালীধাটে ) 
আমার দক্ষিণচরণের অগ্গলিদল নিপতিত হয়; তথাতে ভৈরব 

 নকুলেশর, দেবীর নাম কালী, ২১। কিরীউদেশে আমার বিরীট পাত 
তয়; সিদ্ধিরপিণী ভূবনেশ্বরী তথাতে বিমল! নামে অবিষ্টিতা, ভৈরবের 

লাম সন্বর্ত | ২২। বারাপসীতে থে স্থলে জামার কর্ণ হইতে মণিময় 

কুণ্তন পতিত হয়, সেই স্থানের ন্বাম মনিকর্ণিক! | তথাঁতে দেবীর নাঁম 

 বিশাগাশ্ধী, টরন্তরবের নান কালটন্িরব । ২৩। কালিকাশ্রমে আমার 

গৃঠদেশ পতিত হয়, তথাতে তৈরবের নাম বিমিয, হিবীর নাম শর্ধাণা 

২৪ । কুরুক্ষেত্রে আমার গুন্ফ পাত হয়; স্বখাতে সাবিত্রীর! দেবীর" 
নাম স্বাণু, ই্রৈরবের নাম অশ্বনাথ। ২৫। ণিব্ে আমার, মণিবন্ধ পাত 

কয়) তথাতে দেবীর নাম গান্বব্রী, টউরবের না সর্বানন্দ ।২৬। ভপর্ববন্ধে 

আমার শ্রী! পাত হয়? তথাতে দেবীর নাশ মহালল্ী, তৈরবের নাম 

য্বরানন্ম। কা্ষীদ্দেশে আমার বন্ধাল পাত হয তথাতে ভৈরবের নাম্ 

রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ত। | ২৮1০কালস্থাধবে আমার নিতদ্ব'পাত হয় , 
তখাভে তৈরবের নান অপিতান্ধ, সিদ্ধিদারিনী দেবীর ঘাম কালী।: 

দেবীকে সেই সম্মানে পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং প্রণাম করিয়! সাধক মন্ত্রগিদ্ধি 
 লান্ত করিবেন | ২৯। শোণনহ্থে আমার নিত্প্থ পাত তয়। তথাতে 
ইভরূবের নাম ভূতে, দেবীর নাম নর্দদ । ৩৭।' বাঁষণিরিতে ( চিত্রকূট 
খর্বতে,) আয়ার রান! ( বধরাস্থি) পতিত হয়, তাতে দেবীর নাম 
শিবানী, স্ৈরবের ন্বাম্ম চণ্ডডেরৰ | ও১। বৃন্ধার্নে জামার €কেশজাল 
গতিত হয়; তথাঁঞ্ে, দেবী উ্মান্থামে জধিষ্থিতা এবং ভৃতেশ নামে, 
উদ্ভব তথাতে সর্বসিস্ধি ্ রদান়ক.। ৩২ । সুছিনায়ক কেশ আবামার উঞ্দন্থ.. 

". পাত হয, তখাতে দেবীর জাম নারায়ণী, জৈরবের নাম সংহাগউৈরব রা | 

খ্ুধচদ্ঠগরে আমার অধোদন্ব পতিত ' হয়, ত্খাতে ইন্তবের নাম, 'মহারছি' দি 



 বোর্যাপ। ই ক ২৪৩. 

দেবীর নাস ারাহী। । ৩3 ।*করতোয়ানদীর, বামতটে আমীর ও তল্স [ শখ্যা, 
এন্থলে তল্প-বা শষ্য শবে পরিধেয়, উত্তরীয় অথব1 আঁসনাদি ই বুঝিতে 
হইবে ] পতিত হয় ? ততার্তে ভৈরবের. নাম বামন, দেবীর নাঁম বঅপর্ণা 
এবং তখাতে করতোয়া! নদীও ক্রহ্গরূপিণী | ৩৫ । প্রীপর্বতে আমার 
ক্ষিণস্ুল্ী পতিত হয়? তথাতে সম্দীসিক্ীশ্বরী সর্কেশরী পরাঁৎপরা 
জীহুন্দ্রীর নাম সুজন্বা, ভৈরবেব না নন্দ ভৈরধ । ৩৩। বিভাসে আমা 
বামগুলফ পতিত হয়, তর্থাতে ভীমরূপা দেবীর নাম কপালিনী, সর্বামঙ্গল 
গ্রদ ভৈরবের মাম সর্দানন্দ | ৩৭। প্রভাসে আমার উদরদদেশি পতিত্ত 
হয়; তথাতে.দ্রেবীর নাম চত্দ্রভাগা ও ধশস্মিনী, (ঁতিরবের লাম বক্রতু্ড 
॥ ৩৮ | অবস্তীদেশে ভৈরব পর্বতে আনার উর্কওষ্ঠ. পতিত হয় 7) তখাঁতে। 
দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লত্বকর্ণ ।৩৯। চিবুকদেশে জলে স্থলে 

উভয় ভাগে আমার চিবুক পাত হয়) শথাতে দেবী ভ্রামরীর নাম 
ঢিনিহৃ্দ” তৈরবের নাম সর্বসিত্ধীশ । এই মহাপীঠে সাধক সর্বোত্তস সিদ্ধ 
লাভ করেন । ৪*। গোদাবরী 'নপীতীরে যেস্থানে আমার দক্ষিণ গণ্ডপাত 

হয়,তথাতে দেবীর নাম বিশ্রী ও বিশ্বমাতৃক1,ভৈরবের নাম দগুপাণি। 
যেস্থানে আমার বামগণ্ড পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম বাকি শী ভৈরবের 
বৎস-নাত। সাধক তখাতে নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ করেন 1৪১ ১/৪১-২ 

রত্বাবলী প্রদেশে আমার দক্ষিণস্বন্ধ পতিত তয়; তথাতে দেবীব নাম 
কুনারী, ৈরৰের নাম শিব । ৪২। মিখিলায় আঁমার বামস্বন্ধ পাত হয় ৮ 
তথাতে দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম মহোদর। ৪৩। নলহাটাতে 

আমার নল! পাত হয়, তখাতে ভৈরবের নাম যোগীশ এবং সব্বলিদ্ধি- 
 শ্রর্দায়িনী দেবীর নায় *কালিক1 । ৪৪1 কাঁলীঘাটে আমার মস্তক 
পিত্ত হয়, তর্থীতে কৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম জয়হুর্গী | ৪৫। 

বক্রেশ্বরে আমার মনঃ (জ্মধ্য ) পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাফ 

বক্রনাখ, দেবীর নান | ব্ষঙ্দিমী এব* তত্রত্য নদী্পাপহর!। ৪৬1. 

যশ্রারে আমার পানিপন্স “পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম যশোরেশ্বরী; 
ভৈরবের নাষ চত্ড।. সেই মহাপীঠে. সাধক অবশ্ত সিদ্ধি লাজ 

ক্র ৪৭. ভউহাঁলে আমার গু পাত হয়। তথাতে -ঘেবীর নাম ফুল্লর, 



২৪৪... রেদ্ববাস। 

এবং লর্ধাতীক্প্রদায়ক ভৈর€বর নাম বিশবেশ্বর ! ৪৮ নন্দিপুরে আমার 
ফঠ্হার পতিত হর ॥ তখাতে টৈতরবের নাম "নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর লাম 

মন্দিদী এই স্থানে সিদ্ধি নিঃসংশয়। ৪৯। লঙ্জার জামার নূপুর পতিত 
হর; তথাতে ভৈরবের নাম ব্রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দজ্রাক্ষী। ইনি 

পুর্বকাঁলে ইস্ত্র কর্তৃক উপাপিত হইয়াছিলেন | ৫*। নিরাট দেশের 
মধ)স্থলে আমার | পদাঙ্গ,লিসকল নিপতিত হয়) লেস্থানে &ভয়ঘবের নাষ 

অবুত এবং দেবীর নাম অন্বিক ।৫১। পুত্র! এই সকল মহাপীঠে 

াহারা পাঠের মধিনাধ ও অবিষাত্রী দেব্ত। আছেন, তাহারা কথিত 
হইলেন ॥ দেব! এই সঞ্চল পীঠক্ষেত্রের অধীথর গু অবীশর;কে পুজা।' 
না, কন্দি়। পাঁঠঞক্ষেত্রে অন্ত -দেখতাপ [ পাঁঠাধস্তাত্রী দেবতা বযতাত 

অন্তনূ দেবভা4] ধিনি পৃঙ্গ। করেন, ভাহঃর জপ পুজাদি স্মস্ত সাধনই 

উৈরধগণকর্তৃক অপহৃত হয়। পাঠ, পীঠের আঁবচ্াতা ভৈরব এবং 

পাঞাধহারী দেখীর নান ও' তত্ব নাজাানয়! সই পীঠে নিজ ই দেখিনি : 
উপালন। করিলে, প্রাণনাথ! কাটিকল্প কাজ ব্যাপিয়।৷ জপাদির অদ্ুঙ্জান 
ফরিপেও সাধকের সিদ্ধি হইবে না ॥ | 

ওয়ার » ও জড় বারে দ্রযার 

 পতির প্রতি প্র তীর ব,বহার। 
জ্রীলোকের পতি অ.. ক্ষ প্রিয়তর ও গুরুতর আর 

কেহই নই ।৭ 

স্বামী কর্তাচ হর্ভাচ শাস্ত! পোষ্টাচ.রক্ষিতা |. 
'অভাই দেৰ পুজাশ্চ নগুরুঃ শ্বামিনঃ পরঃ॥ 

৮ স্ীলোকের শ্বামীই কর্তী, হর্তা, শান্তা, পোঠা ও রক্ষিতা এবং বাইর 
তুল্য অভিষ্টদেব ও পুঞ্জনীয় কেহনাই এবংস্বামী অপেক্ষে গুরও কেহ নই। 

| ত্র বৈ পু ১৪১৫।১৫। | 
 ভরখাদেব ভর্ভারং গাললাৎ পতিরুচ্যতে |. 

শরংরেশজ্চ সঃ স্বামী কামদাং কান্থএবচ.॥.- 



বধ বরা 'ীতিদানা রি প্রিয়ঃ পরঃ) 5 

ধীর দানদীশশ্চ প্রাণেশাত পরী নাথকঃ ॥ 
রতিদানাচ্চ রষণঃ প্রিযোনাস্তি প্রিয়াৎ পূব 

গুররত্য স্বামিনঃ গুক্রাজ্জায়তে তেন সক্প্রিষঃ ॥ 

পতি ভরণ কণ্ঠ, বণিক! ভগ, পালন কর্তা বথিয়া পতি, শরীরের টি 
টব বণির। স্বানী, ক্কানদাত। বলির! কান্ত, ভুখবর্ধন বলিস বন্ধু, অতি 
তা, বলিয়া প্রিয়, উশ্বধ্যদাঁত] বলিয়া ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর বলি 

_শ্রাননাথ এবং রভিদাতা বলিয়া হণ নামে ্ীর্তিত হয়। পতিভিয় নারীর: 
এিয়াতম কেহই নাই এবং পুত্র পতির শুক্র হইন্ডে উৎপন্ন হর, এষ 
ফ্লারনে পুশ্রই প্রিয়বলিরা নি্দি হয় £ | 

| ব--বৈ-+পু২1521২9-৯উ। 

শতগুনীৎ পরংস্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃসদা | 
অসৎকুবপ্রন্থতা যাক্লান্তং বিজাতু মক্ষমা 

কুলন্ত্রীগণের পতি শ শতপুত্র অপেক্ষ। সর্বদা পর প্রি বলিয়!: 
উক্হয়েন, কিন্ত যে নারী অসং কুলোপ্তব!, সে পতি যে অসুল্যরত্ তাহা: 
কৌন ক্রমেই পরিজ্ঞাতি হইতে সক্ষম হয় না 1 | 

| | বৰ, -পু-২৪২।২৭! 

নপতন্রী বিদ্যতেবীণ! মাচাক্রোঁবিদ্যেন্রথঃ। 
: নাঁগতিঃমৃথমেধেত লা শ।দপি শতাত্মজ। ॥ রা 

উত্থীশৃস্ত বীণ' যেমন ঝাল্জিঙ্গে পারেনা, এবং চক্রশূন্ত রখ যেমন. 
ঠলিতেপারে না, তেমনি স্বমী বদি না থাকেন, শত পুত্রের জননী হইবে 

লোকের দুধৌৎপন্ছি হইতে পারে মা। 
ৃ বা-রা-২/৬৯ ২৯. 

নিগংদদাতি রি পি. তা মিতং ভ্রাতু! নিতং দত: ৃ্ রা 
“আমিতক্চ তু দাতারং ভর্ভারং কা নপুজর়েং 1: 

ক পিতা, কির ভ্রাতা, কি খু। সকলেই, পরিনত নি রদ 
& কষা স্যামীই অপরিমিত দার করিয়া থাকেন অভরবকীরররনীত 
শামী সুধা রাকবিব্নে রিট 



2৪৬ 

ক্জাহপ পরমং দাগ নোনা রর | 
এববিক্নহিতা তেমশোভনাপি ন শোভনা॥ | 

অলভার বিহীন! নারী গণের পিই উত্তরণ, কিনতু পড়ি বিরডিত রর 
দারী শোভন! হইলেও শোভন! নহে। 

০... হি-উ। ও 
যা ক ভর্তুরসৌভাগ্যা যর্দাভাগ | চ সর্ধতঃ | 

| _ শয়নে ভোজনেতস্য৷ ন স্থুখং জবীকনং বৃথা ॥ 

». হবে নারী পতির দৌভাগালাভে বঞ্চিতা, সে সর্বোতভার্ অভাগা 
তাহীর শয়নে ভোজনে কিছুমাত্র হ্খদাই? তাং তাহার জীবন, ধার 
করা ফি উন মাত্র। | 

৪ 

ফলা! নান্ডি প্রিয়প্রেষ তস্য ঁ নিরর্ধকং। 
ততকিংপুত্রে ধনেক্ূপে সম্পন্তো ীবানহখবা& ৮. 

-এঙ্েনারী প্রিয়পতির প্রেমল[ভ করিচ্তে না পারে, স্বাহার ধু, ব্ফিপ 

গুরধন ্্প সম্পত্তি অথবা! যৌবনে তাহার কোন সখ নাই! 
| ১১৮ ৬: ডা, 

কাচিদেরাহ জানাতি মহা সাধবী চ শ্ামিনং। 

_ অতিশঙ্কাংশ জাত চ জুশীল! কুলপাঁপিক ॥ . 
. কুপপালিকা সুশীল মঙ্গলদায়িনী, অতি শঙ্কিত সাধবীনারীর সংখ্যা. 

গতি স্ব, যে কেহ আছেন তিনিই পতির মহিম1 জানেন ॥ | 
. 1 প্র ১২।' 

. অসতাংশ গ্রশ্থতা ধা ছুঃশীলা ধর্ম বঙ্জিতাঃ) .. 

সুখছুই! যোনী হৃষ্া পতিং নিন্তি কাপতঃ॥ রি 
্ে নারীগণ 'অসত্যংশজাতা, ছুঃশীলা। ধন্দববর্দ্িতা। সুছষ্টা যোনী 

তাং অমঙ্গল দাযিনী, তাচারাই কোপবশতঃ' পতিনিন্দী। করে ॥.. 
ব্র-বৈ-পু-৪1 ৫৭. ১৩1 

'অসন্বশ অভাহধ। হুঃশীল। জ্ানবজ্জি তা! (. 
না শিনং শহ্চতেনাসৌ পিজে। ্দোবে কখন ॥. 



ও 25৩ ই এ লাস বনের ৯২ দর রা ৩ ও, 

এ যে. সকল রমঙী অসর্দংশে জন্ম. পরিস্রাহ করিয়! ব্যাডিটারিনী, ধর্বজ্ঞান- 

বঞ্জিং তঙপিতৃ-মাতৃ দোবে নিতান্ত প্বণিত হয়, তাহারাই পতির খ্অব- 

গানন। করিয়া থাকে ॥ | ১ 

| ত্রবৈ-পু ৩৪৪1১২।: হারা 

* কুৎসিতং পতিতং মুড দরিদ্রং রোগিমং জড়ং। 

কুলজা! বিষুঃতুল্যঞ্চ বঙ্গ ন্তং পশ্ঠতি সম্ভতং ॥ 

থে সকল কামিনী সদ্বংশজাতা, তাহারা স্বামী কুৎদিত- হউক, গতিত 
 হষ্টক, মুঢ় হউক. দরিদ্র হউক, রোগী হউক ব! জড়ই হউক, কখনই পতির 
. ক্সবমাননা করেন না। প্রভ্ভাতঃ তাহার! পত্তিকে সহতরিষ্, তুল্য 

মোহনমুর্তি জান করিয়! থাকেন।, | 

হি এ ১৩। 

বিশীলঃকামবৃতোবা গুপৈ বা পরিবজ্জি তিঃ। 

০ উপচর্ধাঃ রা সাধব্যা সততং দেববপতিঃ | | 

: পতি ছঃশীর ব। কাঁসুক'বা গুণহীন হইলেও নাধ্বী হীলোক কতৃক 
তত দেবৰত আনাখনীর হয়। | 

ৃ চি ম-সং ৫1১৫৪ 

০০০০৩ 

( পাতি সেবাভিন্র স্্রীলোকের জন্য ফোন 
নংকার্্য মাই) 

নাপ্তি জীণাং পৃথগ যজো ন ব্রতং নাপুযপোষণং | 
পিং শুশধতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ 

স্বামী ব্যতিরিক স্ত্রীলোকের পৃথগূপ কোন যজ্ঞ নাই, রত মাই এক₹” 
উপবালও নাই, কিন্ত কেবল পতি শুজ্ষ! দ্বারা জ্রীলোক স্তর্থে পুজনীয়। - 

ছয।. | 
ম-শং ৫1১৫৫ । 

মন তীর্থমেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ কিয়া 

নৈব ত্র্তানাং নিয়মোভর্ক £ শুআজাঘণহ বিনা 



রর ৪৮ | বেন্বব্যাপ |. 

: স্বমণীগণের পক্ষে পুতি শুজ্াা বাতিরেকে-ভীথ যাত্রার বিধার রা 
| টি ক্রিয়ার বিধান লা এবং বুতাহুষ্ঠানেরও নিয়ন নাই । 

মনি-ত ৮ 1১০৩ | 

ভটব যৌধিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ। 
তস্থাৎ সর্ধাত্বন! নারীপ্পতি সেবাং সমাচরেৎ ॥ £ 

রর  শ্বীরীগণ্ে ঘুর স্থামীই তীর্থ, ন্বামীই ত্বপস্)া, জ্মামীই দান, স্বাশীই ত্রন্ 

: ও বাধাই গুরু, . অতএব মারীগণ সর্ধত্বো্াবে স্বামীর সেবা! কঁরেবে। 

রর এ ৮1১৯১ । 

সগসতন্ীরঘধান! প্রব্ুঙ্গয সুত্ত্রাধনং । 

দেবতারাধনখ্ৈব স্ীশূ্র গতনানি বট, ॥ 

জপ, তগন্তা, তীর্থযান্রা, সন্্যাস, মহসাধর, ও দেরতারাধরা, এ 
যু কর্পদ্বারা স্ত্রীও দাত পতিত হ্য়।. ৰ 

| .. স্মন্ি নং 
ভীর্ঘ হ্বানার্থিনী নারী পত্তি গ্রাদোদকৃৎপিরেৎ । 

শঙ্করন্তাপি বিষ্বোর্ববা প্রয়াতি পরমং পদং ॥ 

তীর্থন্গানাকান্থা গারী নিম্বপতির পাদোদক পান করিবেন, তাহান্তে 

| তিনি শিবলোক অথবা! বিষ,লোকে পূরমপদ্র প্রাপ্ত হইবেন ॥ 
 শব্ধপুণ্যস্বরূপশ্চ  পতিরূপী জনারদনঃ . 

যা সতী ভ্রক্ছি্টং ভুংক্রেপাদোদকং মদ 
তস্য দমুপলাশ, নিত্যং রাষঞ্ছতি দেবা | 

ত্তঃ সর্বাণিতীর্থানি পুত্ুত্তি গাপিনো। ভরা ॥ 

যে সাধ্ৰী রমণী গতিকে সর্ধপুণ্য ও জনার্দান স্বরূপ ভানুকরতও নিত্য, 
তাহার উচ্ছিষ্ট ও চরণোদক পানকরে, দ্দব্গণ সর্বদা! তাহার দর্শন, ও 

শাশ করিবার বাছ। করিয়া) থাকেন। আর €সই পুবিত্রা রমণীর স্পংশ্ 
ভীথ সমুগধায় পাপীগণের স্পর্শতয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া খাকে। 

ত্র বৈ পু ৪.৫৭/২০-২১। 

ক্ানঞ্চ, সর্ব তীরের ফর্ব যুল্তেষু দীক্ষিত 

 খাদক্ষিণূং পৃথিব্যান্ে সর্বাণি চ তপাং স্ব 



বেদবাপস । দর 8৪৪ 

. সর্দাথ্যেব ব্রতানীতি মছাঁদানানি যানি চ।. 

উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ ) 

গুরুনেবা বিপ্রমেবা দেবসেবাদিকঞ্চ ঘ। 

স্বামীনঃ পদসেবায়াঃ কলাং নু! ইতি যোঁড়শীং ॥ 
নারী পতির চরণ সেবারদ্বার। যে ফললাভকরে, সর্বতীর্থে নাম, সর্ধ 

রল্লেনীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সর্ঝাতপন্তাঠ মস্ত ব্রত, মহাদানাদি, গবিভ্র- 
দিনে উপবাস, গুরুসেবা বিপ্রসেবা এবং দেবাদি -সেবাদ্ারা তাহার 
যোডশাংশের একাংশ ফলও লাভ করিতে পারে মা। 

2 ব্র--বৈ--পুঁ ১1৪২।২৮ ৩৭। 

হুহাশনো বা! ৃষ্ধ্যো। বা সর্বতেজ স্বীনাৎ পরঃ। 
".. গ্রতিত্রতা! তেজনশ্চ কলাং নাহ্স্তি যোড়শীং ॥ 

এই জগতে হুর্ধ্য ও হুভাশন, ইহ]ুরা তেজন্বীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য 

বুলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তুলন1 করিধে, তীহার! 

ঈতিত্রতা তেজ়ের যোড়খাংগের ও একাংশ হইতে পারে না। 
|] এ $৪৪|১৪।. 

ব্রতোপব/সনিরত] যা নারী পরমোত্তম!। 
ভর্ভারং নান্ুবর্ডেত মাচ পাগ গতির্ভবেৎ ॥ 

যে রমণী, মকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বদাই রত ও উপবাস করিয়। ঘাকে 

স্বামীর অন্ূগতা ঝা হুইষ্টে তাহারও নরক লাভ হয়। : 
. বা--রা--২।২৪ ২৬1 

ভর্তঃ শুশ্রাযয়ান্টারী লভতে গতিুভুষম্। 

অগি যা!নিননস্কার! নিবৃদ্া দেবপূজনাৎ ॥ 

' আবার, দ্বেবপূজ। ও দেবৃতাদ্িক নমস্কার না! কৰিলে একমাত্র বানী 
স্রাত্ারা স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট গতিলাত করে। | 

ঝা রাই ২৪।২৭। 

গু্র্যামেব কুবর্বাত ভর্তঃশ্রিয়হিতেরতা। 
. খষ ধর্ঃ পুরাদৃষ্ঠে। বেদে লোকে জতঃ স্মৃতি? ॥ | 

্ী হম গ্লির.ও হি তান করিয়া সেবা করিবে, ঈহ্] তি 



' শ্লাচীন ধর্মু,বেদে ও লোকে মর্বত্রই ইহা প্রত ও পরিগণিত হইয়া থাকে । 

উ--২৮। 

জীবত্তর্তরী ঘা নারী উপোম্য ব্রতচারিনী। 

জাযুষ্যংছুরতে ভর্ভ,,সা নারী নয়কং জেন |. 

পতি জীরিত থাকিবে যেনসারী গতির অনমুমতিত্ে উতবধধ করি] 

ব্রতাচরণ করে, ০স ভর্তার আযুহ্রগ কুরে এবং সে স্বপ্ং নরকে নন 

করে । | ট ২ 

অত্রি--সঙ। 

গ্রাগিগ্রাহস্ ভয়া্ীসব জীরিত্বে বং মৃতন্ত বা।* 

পতি লোকমভীপুসন্তী নাচরে কিঞিদিপ্িয়ং ॥ 

যেয়াধ্বীস্্রী হ্র্ণাদে লোকাকাজ্ঞার্করে, য়ে পতির স্বীবদ্দখায় ব1 
মরপাত্তে ঠাহার কিঞ্তিমা্ও অর্িযাগরণ করিবে না - 

, ম-যং--৫1২৫৬) 

টৈবাহিকে1 বিধিঃ স্বীণাং: কারে! টৈদিকঃ শ্ম তু 

পতিসেবাগুরৌ বাসে! গৃহার্ধোইমি পরিস্থিয় ॥ 

স্্রীলোকদিগের বিরাহ সংস্কারই ( উপণয়নাদিরূপ ) বৈদিক 

মংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুবে বাস এবং গৃহ ক্মই ( হোমান্ডিরূপ ) 

আ্পিসেবা। & ৮ 

য-_সং_-২।৬৭। 

নন ব্রতং তীর্থ যাত্রা পো নচ কাচিৎ শুভাক্রিয়। । 

কর্তব্য তু তয় রাজন্ শমঃ কার্ষ্যো, ন সংশর্হ। 

শীলভঙ্গেন মারীণাং দ্োষাত্ত বহবঃ স্মুতাঃ॥ : 

ও, তীর্থগঞ্গন ও পুণ্য কন্ম কিছু হউক আর না! হউক, হে রাজন! 

কি নিগ্রহকর! নারীজাতির সর্বেততভাবে বিধেয় সন্দেহ নাই ৭ চরিজ- 

বঙ্গে নারীডাতির বভুদোৰ সমু ত হযু। 

| উ-ভা-৮২ৎ |, 
ত্রততং পতিব্রস্তানাঞ্চ পতিতফিবা পরং তপ$ 1 

হথাংপুরহ পরপরিেষ পন্বুঞ্চ বে বিস্টাত & 



সুমিত এ রা নি ৯৯: 

. গ্তিত্রতা নারীগণের পর্তিসেবাই পরম ব্রত-ও পরম তগ্া গযোৰি 

গেগণ পরপতিকে পুল্বৎ্ধ দর্শন করিবে, ইহাই মারীজাতীর ধর্ম |. 

ব্র--বৈ- পু818৯1৭৭। 

€সন্ভার্ধযার লক্ষণ ॥ ) 
'ভীন্যং যদ্যন্তমাকাজ্ছেদন্তচেত তমি রোছতে। 

পুরুষাণামালাভেন তেননারী পতিব্রতা ॥ 
স্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরম্পরের প্রতি অহরক্ক থাকে, তাহা হইলে 

দ্ীকে পতিত্রস্তা বল! যাইতে পারে । | 
| গ-_পু--১/১১৪.১১] 

সা ভার্বয। বা! গৃহে, দক্ষ! সা] ভার্ষযা ষ। প্রিয়ম্বদ | 

_ সা ভাধ্য। য। শ্রিরপ্রাণ। স। ভাধ্যা যা পতিত্রতা ॥ 

যিনি গৃহ কার্ধেয দক্ষা» তিনিই প্রাকৃত ভারা, ধিনি প্রিক্নবাদিলী 

তিনিই প্রকৃত ভার্ধযা, যিনি রি প্রাণ তিনিই প্রকৃত ভাব্য, এবং ধিনি 

পতিব্রত। তিনিই প্রক্কত ভার্ম্যা। 

গ-পু--১1১০৮১৯, ] 

আর্তাতে মুদিতে হৃগ। প্রোধিতেমলিন। কূশা । 

মৃতে মৃর়্েত যা পত্যো সাধবীজ্ঞেয়া পতিতব্রতা ॥ | 
যে নারট পতির হুঃখে ছঃখী, পত্র আনুন্দে আনন্দিতা,. -ও পতি 

প্রব।সী হইলে ফলিন। ও কৃশ। হন, তিনিই সাধ্বা ও পতিবতা এবং'৫পই 
প্াই পতির মরণে নহগামিনী হইতে পাচ রন।. 

ক--বা। 

ক্রোখেহক্রোধবরতীনারী তোৌজতন জননী সম।। 

বিপর্দে মধুভাষীচ স]। ভাধ্যা প্রাণবল্লভ1 ॥ 

যে ভার্য্যা স্বামীর ক্রোধাবগ্থায় শীশ্তচিন্তা, ভোজনকাঁলে জননীতুল্য 

ও বিপদাবস্থায় মিষ্ট তাবিনী হয়, সেই ভার্য্যা প্রাণাপেক্সা প্রিয়তদ। | 
ক-বা। 

স। প্ধী হা বিনীতী। শরাচ্চিতজ্ঞ। বশবর্তিনী॥ 
£খাঘিকা কঙিক্েদ শিপ খেদঃ পরম্পরঙ 0 



চা পরী! বিনীত, চিতজঞা ও ৪ বশবসিনী, নই যথার্থ পরী; আনব ্ৈ. 
রা হইসে পরস্পরের কলহ হখিচ্ছেদ ও মনগ্তাপ জন্মায়, সে ছঃ থ পিন 

দা ৰা. 
ব--সং- 81৫1 

( অসপ্ার্্যার লক্ষণ |) 
গ্রীতিকূল ফশত্রস্যদ্বিদারহ্য বিশেব£ 1 

 জলৌকাইব তা£ সব্বাভূষণাচ্ছানাহশনৈঃ ॥ 
 স্ুস্কৃভাপি কস্তানিত্যং পুরুধং হাপকর্ষত্তি 

: জলৌকা| রন্তমানদন্তে কেবলং সা-তপস্থিনী ॥ 

প্রতিকূল ভার্ধ্য। বিশেষতঃ দ্বিভার্গযা জলেকারহ্যায় । তাহাদিগকে 
'ঈর্বাভরণে ভূষিতা ও তি উত্তমরূপে ভরণ পোবণ করিলে ও তাছারা 

দিম দিন পুরুষকে অপকর্ষকরে ৷ বরং জঙৌকাকে তপস্থিনী বলা, যায় 

(কানন! সে কেবল রক্রই পক্ষণ করে। 

॥ 

ক. 7:81 

প্রুনশত 

নিবেদন । | 

ও সঙ্পাদর্ষের বহুদিনব্যাপী শারীরিক পীড়া বশতঃ এবং অকপ্মাৎ, 

“সাহার মায়ের কাশীলাভ হওয়ায় মাসাবধি তাহাকে কার্শীধাষে থাকিতে 
শখাধ্য করায় 'বেষর্যাম প্রকাশে বিল্থ হইল। খিলম্বের কারণ ু বিষ়া 

প্রাহকগণ ক্ষম] করে এই পার্ঘনা। কার্য) ধক্ষ। | 



যষ্ঠ বর্ষ 

১২৯৮ সাল। মাঘ, কার চৈত্র | 

ভূর চ্টোপাধ্যার সম্পাদিত । 

বিষয় এ লেখকগণ্ » পৃষ্ঠা 

:.. “বৈরাগ্য "** শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কপ্ুষণ ** ৮ তা ও 
র ভারতধর্মহাম গুল- -কখশী* ৮ ি ১০৯: ০০০০০৮০০৭২৬, 

বিবাহ *. রীযুন্ত কামাথ্যা চরণ বন্দ্যোপাধায় ৮" ** ২৭৫... 

খ্ধরক্ষা,” ' শীধুতী কষুররাম € বেদাস্তবাগীশ হত তি তিখ ২১৯ 

পরতির গ্রতি পরির ব্যবহার +*৮ "৮ শা টি শা * ২৯৩ 

সম্পাদকের নিরে:
5... টু ৬৬০ নত 6৬ ১৩৪ ৯০৬ ঙ ডি ২৯৯ . 
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ষষ্ঠ ভাগ। ] মাঘ, ফাস্ন, চৈত্র ১২৯৮। : ১০ম, ১১শ, ১২শ সপ 
শি কিল লিস্ট 

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতে নিত্যং যথা স্থুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ। 

পাপানি সর্বগতাঁঞ্চ সমং নয়া, উৎপাত পাকজনিতাংস্চ মহোপসর্গান্ 

১ 

4বৈরাগ্যঃ 
সভ্যত1 বিবেক | 

প্রথম প্রস্তাব). 

যাহা থাকিবার নহে; যুগ বুগান্ব্যাপি আলোচনায়, কোটীকোটী, বর্ষের 

তীর অধ্যবসায়, অনস্ত কালের সমগ্র অনুষ্ঠীনে যাহার স্থিরতা সম্পাদিত হয়: 

নীই) হইবে নাও হইতেছে না, তাহাকে স্থির করিবার জন্য এত প্রযত্ব'কেন?, 

জড় গ্রকৃতির জড় পরমা পুর ক্ষণস্থায়ী সংশ্লেষণ শক্তিতে যাহা উৎপন্ধ-হইঙ্লাঁ- 

ছিল। ক্ষণস্থায়ী স্থিতি-শক্জির উপর.যাহার স্থিত্তি নির্ভর করিতেছে, জারা; 

অচিয়েই অবশ্যন্ডাবি বিশ্লেষণ শক্তি যাহার. ধ্বংস সাধন করিতে জনস্তবেগ্েে 

ছু্টিতেছে, বল দেখি, জ্ঞানাভিনানিন- মানব সমাজ ! সেই: তুচ্ছ: 

সথদী'ভাবিয়া তাহারই-জন্য এ সম জীবনব্যাপী: দীর্ঘ পরিশ্রম কের? ধু 



২৫৪... ধেদঘ/াপ। 

কি পরিশ্রম ! এ পরিশ্রম যেজন করে না. এ ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে যাহার 

ভাল লাগে না, তাহার প্রতি খঙ্ঞা প্রহার করিতে কেন বল দেখি, তোমা 

দের ভীম বাছ সর্বদাই উদ্যত! গালি বর্ধণ করিতে জিহ্বা অবিরত লালা" 

ধ্রিত! একবার মুক্তকণে বল দেখি, তাহাকে ধরিয়! গিলিবার জন্য কেন 

তোমর। এত ভীম ভাবে পরিচালিত ? 
. ধরন! কেন এই যে দেহ, যাহাতে” রৌদ্রের আচটীও লাগিত ন। দিবার 
জন্য সমগ্র মানব সমাজ, নাজানি কত সহশ্রবর্ষের অসীম পরিশ্রমে এমন স্থুরম্য 
প্রাসাদ নির্পাণ করিতে শিখিয়াছে, হিম মারুতের ক্লেশ জনক ্পর্শ হইতে 

মীহাকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বর্ষের নিবিড় অধ্যবসায়ে এমন স্থকে?- 

মল বস্তাবলী নির্শাণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার দিন দিন 
বুদ্ধির জন্য যুগযুগান্তব্যাপী পরিশ্রমে স্থকৌমল আশ্বাদময় অন্ন নিচয় প্রস্তুত 

করিবার ন্ুন্দর উপায় উত্তাবন করিয়াছে, রোগের ভীষন ক্লেশ হইতে যাহাকে 
ক্স] করিবার জন্য কত কত সর্বতত্বোম্মেষশালিনী বুদ্ধিবৃত্তির অনস্ত কাল 
ব্যাপী পরিগালনায় রসায়ন শাস্ত্র, উত্ভির বিজ্ঞান প্রভৃতি অনস্ত বিস্ময়জনক 
বিষয় সকল আবিষ্কার করিয়াছে, অধিক ক্কি বলিব ! যাহার নাম মানব 
লাতির বর্তমান সভ্যতা! যাহার জনা মধনবের অগ্ভিমান, সমগ্র জীব জগৎকে 
'তৃণের ন্যায় বোধ করায়--সে সভ্যতাঁও কেবল মীত্র যে শরীরের জন্য সাধিত 

হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই শরীর তোমাদের কয় দিনের জন্য ? 
বাতানে যাহা পীড়িত হয়, জলে যাহ] পচিয়া! যায়, রৌস্রে যাহা শুকাইয়া 
খায়! ভবিষ্যতের প্রত্যেক “ক্রিয়] যাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য 'আবহমান- 

কাল অবিরাম 'শ্রোতে দৌড়িতেছে, কালের করাল বঙ্জকুহয় যাহাকে গ্রাস 
করিবার জন্য অনস্তকালের জন্য অনাবৃত রহিয়াছে, সেই তুচ্ছ বন্তটীর জন্য, 
সভ্যড়াঁভিমানিন্ মানব সমান! এত আগ্রহ কেন? অচিস্তনীয় শক্তির 
প্রভাবে যাহা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, অভাবনীয় ব্যাপারে যাস্টার স্থিড্ি 
দেখা যাইতেছে, অনিবার্ধ্য-শক্তি যাহার ধ্বংস সাধন করিতে সর্বদা. উদাত, 
তাহার জন্য এত চিন্তা কেন +৮ শুধু.কি চিন্তা? চিত মাতেই যদি বিঙ্কাম 

ঘবাকিত.তা হলে ত বড় একটা ক্ষতি ছিল না! এ: এ. 
হা তাহার জন্য.কি অকার্ধ্যলোভ জগতে . অদ্য  াধ হইেছে 4 



বেদধ্যাস | ই. 

চৌর্য/, দন্থ্যতা, নরহত্যা, প্রব্চনা শাঠ্য, কি না রে কি বিড়ম্বনা !. 
শরীরের মোহে মানব সমাজের কি ভয়ানক অবিধৃষ্যকাঁরিতা ! যে দন্থ্যতী, 
যে নরহত্যা, যে প্রবঞ্চনা্ নাম শুনিলে সভ্যতার খাতিরে ফোমরা কর্ণে 
অঙ্গুলি প্রদান কর, সেই দশ্্যতা, সেই নরহতা1 ও সেই প্রবঞ্চনায় যিনি ৰড়- 
পণ্ডিত! সেই সকল লোমহর্দণ ব্যপারে যিনি অক্ষুগ্রভাবে সর্বদা] প্রস্তত ! 
তিনিই অদা মানব সমাজের বরণীয় সিংহাসনে সমুপবিই ! ইতিহাসের পৃষ্ঠায়. 
পৃষ্ঠায় তাহারই নাম অদ্য ল্বর্ণাক্ীরে দেদীপ্যমান! তীহারই যশোরাশি :. 
গান করিতে বর্ডমান কবিকুল অন্য লালারিত ! সভ।তাভিনানিন্ জীব !... 

ধিক তোমাদের বরণীয় সিংহাঁননে ! ধিক তোমাদের ইতিহাসে! সভ্য সমাজে ডু 
কবিকুল! শত ধিক তোমাদের এ নিগুপ রসনাকে !! রি 

ভাল কথা, একবার বিচার করিয়া দেখা যাক, এই সভ্যত। জিনিসটা? 
কি? প্রাচীন ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথ! তুলিয়। প্রয়োজন নাই, কার 
বর্তমান কালে তাহার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে স্সভ্যগণ ! একান্ত নারা্জ। 

তাহার উপর সে সভ্যতা ছিল কিনা? এখনকার সভ্য সমাজ তাহাই 
মীমাংসা! করিতে অনিচ্ছুক ন্মতরাং সে অতীত বর্তমান মুগে আকাশ+. 

কুনমপ্রায় জীর্ণ সভ্যতাকেপ্লস্ট়! এখানে টানাটানি নিশ্রয়োজন । 
যে সত্যতা আজ জগতের চক্ষে জাঙ্জল্যমান ! যে সভ্যতার খনি ইউরোপ: 

ভুমি আজ পৃথিবীর রত্রমুকুটায়মান--সে সভ্যতার উদ্ভাবক ও সেবকগণ অদ্য 
পৃথিব'র বড় আদরের বন্ত। বিজ্ঞান্ুযে সত্যতার গৌরবোজ্ছলিত সিংহাসন, 
স্বাবলম্বন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জাতীয় একতা। যাহার চির নহঢর, মনুষ্য . 
সমাজের সর্বশক্তিমত্ব ও সর্বোৎ্কৃষ্ঠতা প্রতিপাদনই যাহার অদ্বিতীয় লক্ষ্য! 

যে সভাতা পনের অধি হী সংনব আকা এই বিশল ভমগুলক্েও করানলকবৎ, 

বোধ করিতেছে, নেই ভুবনভুলান| বিবেকহারিনী সভ্যতাখান। কি একবাকি ৃ  
দিচার কর্মররা লও ঠেখি ? 

নবীয় সভ্যতার ্তাঁবক জীবগণের সর্ববপ্রধান অঙ্গীকার্ধ্য বিষয় ইহাই 
বলিতে হইবে, বর্তমান সভ্যতায় মানবঙ্গাতির ন্থথ ববি করিয়াছে, মানবের, 
পশুভাব বিদুরিত করিয়া জীব জগতের মধ্যে মানবের সর্কবোৎকৃ্তা। গ্ুমাণিত - 
্্রিয়াছে ও উত্তরোত্তর করিবে। তাহা হইলে এক গ্রাকার বলা হইতেছে, 
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জীব জগতের মধ্যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ! সম্পাঁদর্ন। প্রথমেই আমগ্। বিচার 
করিব যে-বর্তমান সভ্যতায় মানব জাতির কত অভাব বিদুরিত হইয়াছে.ও 
কি পরিমাণে স্থখ কিম্বা লুখের উপর প্রশস্ততর হইয়াছে। 

দর্শন শাস্ত্রে ইহ] সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, মানবের পধিব সুখ শব্বম্পর্শ- 
রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণের মধ্যেই কোর্ন মা কোন একটুরঈঅন্থভবের 
ফল। অর্থাৎ শবস্পূর্শদপ রস ও গন্ধ“এই কয়টা গুণের আস্বাদন করিতে 
মানব সমাজ (শুধু মানব সমাজ নহে, অনেকানেক জীব সমাজ) সর্বদা 
ঘ্যতিব্যন্ত। এক জাতীয় মন্তুয্য, শব্দের জন্য পাগল, সেই অনাহত নাদ 
সমুদ্র হইতে উত্থিত খণ্ড খণ্ড ধ্বনি সকল তাহাদের হৃদয়ে স্থখ্রে রো ত.বহা* 
ইয়] দেয়, শুনিতে শুনিতে তাহাদের সকল ইন্তরিয়বৃত্তি কর্ণেন্ত্িয়ের সহিত 

মিশিয়। যায় । এই শব্দ, সমুদ্ের তরঙ্গে যাহাঙ্গের জীবন অবিরত আন্দোলিত 

তাহারাই শব বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, সেই জাতীয় লোকেন্ন ধারায় শব্মবিজ্ঞান 

উন্নতি পথে আরুঢ় হইয়া থাকে । আর এক'জাতীয় লোক আছে, যাহার! 
রূপের আন্বাদনে ব্যতিব্যস্ত। শরতের চন্্রিকার, নবোদিত দিনকরের কিশোর 
কিরণচ্ছটায়, স্ুদূর বিস্তৃত স্ম্ধাধবল* সৈকভক্লাজির একপ্রাস্তে ক্ষুত্রকায় 

লহরীর।জির কমনীয় ক্রীড়ায়, রমণীর রমণীয় বদন ন্ুধাকরে, রূপের আস্বা* 

দন করিতে তাহাদের অক্ষিধুগল সর্বদ। ব্যাক্ুলভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, 

রূপ দেখিলে তাহাদের সর্বশরীরের শোণিত উঞ্ণ হুয়, ব্ূপের কথা গুনিলে 

তাহাদের হদয়ে আবেশমরী গদিরার স্থতীর মদ ছাইয়া পড়ে, রূপের ল্মরণে 

তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ ভূলাইয়| দেয়, রূপ! রূপ! রূপ! এজাতীয় মনুষ্য 
দ্রপের দাস, রূপসমুদ্ধ ইহাদের অনন্তকালের জন্য বহিয় থাকে । এই 

জীতীয় মনুষ্যই রূপবিজ্ঞানের পক্ষপাতী, ইহার্দের দ্বারাই রূপবিজ্ঞান 
প্রশস্ততা লাভ করিয়া! থাকে । এইরপ সম্পর্শরন ও গন্ধের সেবায়. যাহাদের 
হ্বখ উৎপন্ন হয় তাহারা তত? বিষয়ের সংগ্রহে অধিকতর যত করিয়৷ থাকে 
এবং সেই সকল বিষয়েক্র অঙ্জন পথকে সমধিক প্রশস্ত করিবার জন্য অনবরত. 
আগ্রহ প্রকাশ কত্ষিয়! থাকে । 

এষ্টক্ষণে দেখিতে হইবে, সভ্যতায় মহুয্যের নখ বৃদ্ধি হয়, ইহার আুর্ঘ 
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কি? ইহার দ্বা"] এই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, যে জাতীয় জ্ঞানের 
সাহায্যে মন্ষোর নখের হেতু শবম্পর্শরূপ প্রভৃতি বিষয়ের অঙ্জ্ন পথ 
গ্রশস্ত হইতে পাবে দেই জাতীয় জনের অধিকার যাহাদের আছে. ও সেই 
জাতীয় জ্ঞান অর্জন করিতে যাহার] উপযুক্ত তাহাদিগকেই বর্তমান সভ্যতা - 
ধনের অধিকারী ব্ল। গিয়। থাকে এবং তাহাদেরই প্রযত্বরাশি অগডে অসভ্য 

জাতি হইতে*অধিক সুখ আম্বাদন করাইতেছে। 

কিন্তু সবি সভ্যতার সাহাম্স্যে সত্য মানব কি অধিক ুখেক্ক অধি* 
কারী হয়?" | 

সত্য সতাই কি সভ্যতার অধিকারী মানবগণ অর্দ মভ্য বা অসতা 

জীবগণের জুনের অবিষয় বা ভাহাদের নখ হইতে অত্যধিকতর স্থখ 
আশ্াাদন করিতে সমর্থ? স্থুখরাপ্যে অপ্রতিঘন্দিনী বাজশক্তি কি তাহাদেরই 
হস্তে এক মাত্র নিঃঘ্রিত ?-- 

্রশ্নটা বড়ই গুরুতর, যে সভ্যতায় মনুষ্য অদ্য উন্মত্তপ্রায়--যে সভ্যতার 
অনধিকারী মনুষ্য অদ্য জগতে পণ্ড বা পণ্ড অপেক্ষা! নীচ বলিয়। উদেধাধিত--- 

ঘষে সভ্যতার আশ্রয়ে মনুষ্য 'দৈবীসম্পদের সহিত স্পর্ধা করিতে অগ্রসর 
সে সভ্যতায় মনুষ্য জাতির *অসভ্য সমাজ 'হইতে ন্ুখ বুদ্ধি করে নাই, এই 
প্রকার উত্তর দিতে হইলে আজ উত্তরদাতাকে কি সক্কটময় ক্ষেত্রে উপস্থিত 
ইইতে হয়, তাহ! বোঁধ হয় কাহারও অবিদদিত নহে। অপর কে যদি 

সত্য সত্যই বলা যায় যে, সভ্যতায় পৃথিবীতে খের নন্দন-_কাননের সষ্ি 
করির়[ছে, স্খ-সমূদ্বের তরজ্গাবলীতে 'মাননবসন্গাজকে অনবরত শ্নান কর!ই- 
তেছে; ন্তরাং সভ্যতার তুল্য উপকারি ধন মানবের এ জগতে অন্য 
কিছুই নাই। তাহ] হইলে বোধ হুয় যেন মনসন্তোধ লাভ করে না। 

জিহবা যেন একখা! বর্দ _তেগ বলিঙে সিল ভীড় দাবি পাস করে। সতের 
উদ্বন অলোক তেন্ব একটু হীনশ্রভের ন্যায় বোধ হয় !! এযে দেখি 
উভয় সক্কট ! একদিকে সভা সমাজের উপহ!স দ্বণা ঘেষ সকল--গিরিরাক্গ 

হিমালয়ের ন্যায় উন্নত মস্তক তুলিয়া ত তর্জন গর্ভন করিতেছে, অপর দিকে] 
নিছগের বিষেকশক্তি ও আত্মীয় ক্ষুদ্রকায়া প্রতিভা: অভিমান মিশ্রিত 
স্ববজ্ঞার হাসি হাপিয়। নরমেই মিশিবার উপক্রম করিতেছে ! 
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যাহা হউক না কেন. সতা কথা কহা ভাল, আত্মপ্রতিভা আয্কবিবেক 

শক্তির পক্ষ ছাড়লে ত আর চিরদিন টরিবেনা ক্ুতরাঁং তাহাদের না 

চটানই স্যুক্তি সঙ্গত। : 
কথাটা] হইতেছে বর্তমান নভ্যতা সুখের সাধন বলিয়া যে আশ্রয়নীয়, 

একথা! স্বীকার কর! যাঁয় না কেন? তাহা বলিতেছি। 

সকলের ইহ! বিদিত আছে যে এজগতে ন্ুুখ বস্তটী যেমন সকলের প্সিয় 
£খটী ও আবার তেমনি মকলেরি দ্বেষের বিষয় । বরং লোকে স্খ 

ছাড়িতেও প্রন্তত হয় কিন্ত ছুঃখের ভীষণ প্রহারের ভীমছায়া হৃদয়-গগনে 

ক্ষণেকের তরেও উ'দত দেখিতে ভর পায়। জন সাধারণের যত লক্ষ্য ছু 

ভাবের দিকে, সুখের দিকে নে পরিমাণে লক্ষাতা নাই, ইহ! ধলিলে অতুযুন্ষি 

হয় না। ভয়ঙ্কর দুঃখ বেদন| সহা করিতে না পারিয়াই লোকে উদ্দগ্গনাদির 

সাহায্যে প্রাণনাশ পর্ধান্ত করিতে উদ্যত হয়। প্রাণনাশ করিলে স্খী হইব 

না নিশ্চয় থাকিলেও অতান্ত ছুঃখাডুর ব্যক্তি বিষপানার্দি কার্যে বিরত 

হয়না। ইহা শুধু শান্বকারগণই যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়াছেন তাহা 
নহে, শত সহস্রবার মানবের চক্ষে এমন 'ঘটনাজাল উপস্থিত হইয়াছে ও 
ইইতেছ্ছে, মাহার সাহায্যে এই উজ্দ্র্ণ সতী পম[জের জ্ঞাননেরে অবিরত 
প্রতিভাসিত হইতেছে। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে বর্তমান সভ্যতা বৃদ্ধি ধদি কেবল শ্বখাঙ্ছনের 

দ্বার মাত্র প্রশস্ত করিয়া বিরত হয়, ছুঃখরাশির কুম্থমাবৃত বন্মকে ক্রমশঃ 

সন্কীর্ণ করিতে সক্ষম ন1 হয় তাহা হইলে ছুঃখদ্বেষী জীব সমাজেও এলভ্যতার 
পূর্ণ আদর হওয়া কি উচিত? নখের স্বগায় অস্বাদন তুচ্ছ করিতে যাহারা 
কুঠিত হয় ন! কিন্তু দুঃখের বন্ত্র প্রহ্থারে যাহারা বড় ভয় পার ত:হ/র। খু্ক- 

কণ্ঠে কহিবে যে, বাদ সভ্যতা ছুঃখের পথে কণ্টক ৬ পারে তাহা 
হইলে আমর! তাহা চাই না । এক্ষণে বিচার্ধয বিষর যে বর্তমান সভঃতা 

খের পথ যেমন প্রশস্ত করিতেছে তেমনি কি ছুঃখের পথে রাশি রাশি 

ফণ্টক অর্পণ করিতেছে ? 
পাশ্চাত্য সভ্যতার -চিরোপানক সম্প্রদায়! পাশ্চাতা সভাভার প্র্রেমে 

উন্মা্ত নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়! একবার সত্যের বিমল কাণ্ডি ছটায় 'অন্র্ধা" 
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সওাকে আলোকিত, করিয়া নিরপেক্ষভাবে বলদেখি, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা 
করি, বুধাইয়া দাও দেখি, 'তোমাদের এ বিজ্ঞানময়ী সভ্যতা, তোমাদের 
নঙ্গর জগতের একমাত্র সাররত্র এ পাশ্চাত্য সভা, এ তুবনভুলানী সমাজ 
সংস্কার প্রসবিনী উনবিংশ শতাব্দীর ন্থসংস্কত পাশ্চাতাসভাতা, জগতের 
মভ্যমানব সমাজের ছুঃখরাশির পথকে আরও গুশন্তুতর করিয়াছে? 
কিছ! কন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে? নরহতযা, প্রবঞ্চনা, দন্থ্যতা, উদ্বদ্ধন, 
বিষপান, ব্যভিচার, হিংসা, মাৎসর্যয, ক্ষাভ, অভিমান, রোষ, অহস্ক।র, নির্দ- 

য়তা, অক্ষম], কৌটিল্য প্রভৃতি সংসারের মানব সমাজের একমাত্র দুঃখ- 
রাশির হেতুভূত বিষয় সমূহ কি? তোমাদের এই জাজল্াযমান সভ্যতা 
দ্নে দগ্ধ হইয়া» গিয়াছে? অবিরত উদরের জন্য পরিমই যে সভাতায় 
সর্ব প্রধান কর্তব্য বলিয়া উপদ্িই হইয়া থাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ সম্প্রদায়গত 
অথবা এক একটী জাতিগত এঁহিক দ্বৃণিত স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে 
সভাত।, প্রতিবেশী ভ্রাতগণের জাতীয় লার্থ বিধ্বস্ত করিয়া] জাতীয় বিনাশ 

সাধন করিবার জন্য প্রতিদিন বুদ্ধি পাইতেছে, যে সভ্যতা মানবজাতির 

হদয়ের ধন দানবীর, দ্য়াবীর, ধক্ষরবীর ও যুন্ধবীরগণের গৌরবোজ্লিত বরণীয় 
হেমপিংহাসনে স্বার্থপর প্রবধক্ষকে গৌরবের সহিত উপবেশন কর'ইধ| তাক - 
রই জগঘঞ্চন! জনিত, যশোগান করিতে করিতে আত্মহার] হইয় ধায় । 

ধে সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হইতে দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃত্মেহ, পর. 

স্পরে বিশ্বাস, সর্বভূতদয়া, ঈশ্বরনিষ্ঠা শনৈঃ শনৈঃ বিনাশ পথে অগ্রসর 
হইতেছে, যে নকল বৃত্তি খদয়ে পরিপুষ্ট থাকিঞ্লে ছুঃখের অনন্ত দ্বার অবি- 
রত উন্মুক্ত হইয়া] থাকে, সেই সকল বৃত্তি যে সভ্যতার উদয়ে দিন দিন 

গুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বল দেখি সভ্য সম্প্রদায়! 

ভোমাদের এ সভ্যতা মানব জাতির ল্থখ বাড়াইতেছে ও ছুঃখ দূর করিতেছে, 
একপ্রা কেমন করিয়া মুদ্তকে সভ্য সমাজে বলা যায়? 

যে সভ্যতার সকল অঙ্গই মনুষ্য সমাজের বাহ সৌন্দর্য সাধন করিতে 
কল্লিত হইয়াছে, যাহা লইয়া মানবের মানবত্ব, সেই অস্তের গুণনিচয়কে 
ভ্রগতের-_মন্ুষ্য জাতির হদয় হইতে চিরদিমের জন্য বিচ্ছি করিবার জন্য 

যে শভ্যতা অবিরাম শ্রোতে বহুমাঁন সেই সভ্যতায় আবার মন্যাঙ্জাতির পরম 
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উপকার সাধিত. হইতেছে। একথার প্রমাণ প্রবীণের মুখে কখনই শোভাপায় না। 
:. হ্থায়ের মধ্যে অশাভির দাবানল: চিরদিনের জন্য হুহুদরে. জবিতেছে, 
তাঙ্ছার নিবারণের জন্য কোন উপায় সাধিত হইতেছে না, হটবারও ত কোন 

উপায় দেখি না। বলদেখি ভাই! সে দ'বানলের তীব্রদাহ অনবরত অন্গভব 
করিতে করিতে, দগ্ধ মানব এ বিজ্ঞানময়ী সত্যতার কল- কৌশল: দেখিয়া 
কোন মুখে হাসিতে হাঁিতে ধন্যবাঁদ প্রদান করিবে? শিরবচ্ছিন্ন ছুঃখ 

গ্রাবাগির ভীম জাল! সহ করিতে অসমর্থ হইয়া! যে মানব নিজের দেহ পর্যক্ত 
পরিত্যাগ করিতে সর্বদা! উদ্যত. বাশ্পীয় শকটের কেশা ময় তীব্রগতি,. 
বিষ্যযন্তের অচিস্তনীয় বার্াবাহিনী শক্তি, সংসার ভূলান প্রবঞ্চনাঁময় কৌশল 
রাশি, রাসায়নিক অত্যাশ্চরধ্য ব্যাপার-নিবহ, বেশ ভূষ;র অ(দীকিক পারি- 
পাঁট্য, মৌথিক সারল্য প্রকাশের অদ্বিতীয় মন্্তৃত বাকুকৌশল নিচয় এবং 
সত্যতার অঙ্গ আরও পণুভাবব্যগুক-নৃতন নূতন সংস্কার নিবস, সেই দগ্ধ মান 

বের হৃদয়ে কতটুকু স্থান অধিকারে মমর্থ? কয় বিন্দু উগ্ত অশ্রু তাহার- 
নয়নে মুছাইতে তোমাদের এই সত্যতা” শমর্থ হয়? অবরত সংসার. যন্ত্রণা 
শু করিতে না পারিয়া, অবিরল অশ্রগ্রবাহে ঘাহার বক্ষ; ত|সিয়] যাইতেছে । 
প্রান্নুতিক বৈষম্যের তীব্র প্রতিঘাতে যাহার হদয় একেবারে তাঙ্গিয়া 

- গ্লিয়াছে, তাহার মলিন মুখে পুনরায় হাঁসির জ্যোৎ্নসা যে নভ্যতা কুটাইতে ৃ 

পরে না$ তাহার উষ্ণ অশ্রজল যে সভ্যতায় গুকায় না। তাহার. সম্ভত- 
“ খ্বাহী আর্তনাদ য়ে সভ্যতার. সাহাযে অমস্ত. আকাশে বিলীন হয় না। 
- ভাহায় মন্দভে্দী দীর্ঘনিশ্বা্জ হরণ “করিতে যে সভ্যতা একার্তড অপারগ 

সেইসভ্যতা মানব জাতির সারধন ! একথখ বলিতে বাস্তবিক কি জিহ্বা, 

: গর়্ীভাব ধারণ করে ন1? যে সভ্যতার বিস্তারে দরিদ্রের অনন্ত র্লেশ, যে সভ্া- 

তার প্রমাদিনী ছায়ায় ধনির খধ্যমদ্র বাড়িতে থাকে, যে সভাতায় পদে পদে 
সাধুর লাঙনা, ধাহার আশ্রয়ে প্রবঞ্চকের. রাজসিংস্কাসন ; সেই সভ্যৃতা 

- জগতের দুখ, বাড়াইতেছে।. অনিবা্ধ্য. ছঃখরাশির মন্তকে খড়গাঘাত 

করিতেছে, বর্ধমান, সভ্যতার উপারকগণের মুখেই, এরথ! .শোভ। পায়, 

কিন্ত এ.সত্যতাকে, "যাহার চিনিয়াছে তাহারা. দুর হইতে ইহ হাকে দণ্ডবৎ' 
ক্রিয়া থারে। ১. 
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বাহা উল্লিখিত হইল*তাহাতেই অনেকে বুঝিয়। খাঁকিবেন যে, বর্তমান 
সভ্যতা জগতে মানব জাতির স্থখের পথ কি পরিমাঁণে স্ুপ্রশস্ত করিতেছে? 
ও জণ্থে করিবে ! অতএব এবিষয়ে বিচারে আপাততঃ নিরস্ত হওয়া গেল । 

এক্ষণে বিচ।্য এই. যে বর্তমান সভ্যতা, মানব জাতির পশুভাব বিদুর্সিত 
করিয়া জানের উজ্জ্বলতা বদ্ধত করতঃ মানবের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে 
অগ্রসর হইতেছে, এই যে একট কথ! বর্মান সভ্যত!র স্ত/বকগণের মুখে 

সর্বদা! শুর! গিয়া থাকে, সে কথাটা কি পরিমাণে সত্য? এই রীতির 
খারা সমলে!চিত হইবে । 

ভারত ধর্মমহামণ্ডল কাশী। 

( সৎক্ষিণ্ড কার্ধয বিবরণ | ) 

শ্ীক্রীশিবচতুর্দশীর শুভদিন হইতে শিব-লীলাভূমি ভারত-তীর্থরাজ 
কাশীক্ষেত্রে “ভাবুত-ধর্দমহামগুলের', . কার্য আরভ হইরা, ২র1 চৈত্র 

(প্রীহ্রী৬ শ্ীকষেের দোলযাত্রোৎসবের পরদিন) সমাপ্ত হয় । এই পক্ষ ধিক- 
কালব্যাপী সভানষান নিয়লিখিত মতে ১হসম্প হইয়াছিল । 

রর ১মদিন। ১৫ই ফাল্তণ গুক্রবার । 

আজ কি আননের দিন ! একে কাশীধাম আঙ্গ স্বভাবতই শিবচতুর্দশীর 

ব্রতোৎসবে আনন্দোচ্ছাসে উন্মত্ত, তাহাতে আবার কলি-কলুষ-কাতর হিচ্মু- 
সমাজের গুভগ্রহ্থাশ্রয় শ্বরূপ “ভারত-ধর্্মহামগ্ুলের” প্রথমানষ্ঠান । 
গ্রীভাতে 'বিধি-বিহিত বিশুদ্ধ প্রণ।লীতে যোড়শোপচারে ৬ গণেশাদি পথ, 

দেবতার পূজা ও চতুর্কেদের যথাবিহিত অর্ন! পূর্বক “ভারত-ধর্দমহামণ্ড- 

লের” গুভ উদ্বোধন কার্য স্থসম্পন্ন হইলণ কাশীরাজ প্রেরিত” রজত-সিংহা- 

সনে মহামহিমাময় বেদচতুষয় সংস্থাপিভ ; তদুপরি সমাগত প্রসিদ্ধ পিত্ত, 

মণলী, তির ভিন্ন ধর্ম সভার প্রতিনিধিবর্। গুলে স্থানীয় সদস্যগণ এব 
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অপর বহুদংখ্যক ভদ্র দর্শক ও ধর্্ানগয়াগী ভ্কবৃন্দ প্রগাট ভক্তি ও 
আনন্দোৎ্সাহ সহকারে মাল্য-চনন ও পুস্পাঞ্তলি প্রদ্দান করিলেন। 
বেল! ২ ঘটিকার সময়ে আর্ধ্যাবর্ভ, দাক্ষিণাত্য ও ভারতের অন্যান্য স্থান 
হইতে সমাগত বেদ-প!রদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহোদয়গণ একত্রে 
সমন্বয়ে উদাতাদিস্বর সংযোগে পরম পৰৈত্র বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ পুর£সর ধর্দামহা- 
মণ্ডলের শুভ কামনায় শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীপ্ীশালগ্রাম ও বেদচতু্য়ের 
লম্মুখে বেদীর চতুর্দিক বেষ্টন করতঃ, যে সময়ে বেদবিৎগণ কর্তৃক উদাতাদি 
বিবিধ মহাধ্বনিযোগে সামগান ও অপর জ্িবিধ বেদমন্ত্র গীত হইল, তখন 
বোধ হইল, যেন বর্তমান .কলিষুগ ভেদ করিয়া! বুঝি অকন্মাৎ সত্যযুগেন্ন 
আবির্ভাব হইল। এইরূপে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাগত হয় ।' 

২য় দিন। ১৬ই ফাল্তণ শনিবার । 
এই দিবস মধাদি ধশ্মশাঘ্্র ও পুরাণাদির যঙ্গবিহিত অর্চনা হইয়। সভার 

কার্য আরম্ভ হইল। পিত হরিকিশোর ও শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাছড়ী মহাশয় 

ধর্্মগুলের ততাবধায়ক-সমিতির পক্ষ হইতে সমাগত পণ্ডিত মগ্ডলীকে পাদ্যার্য 
পুষ্প চনন!দি দ্বারা যথাবিহিতরূপ অষ্চনার্দি করিলেন। এরূপ মনোহর 
অনুষ্টান ভারতে অনেকদিন হয় নাই। তৎপর বিগত বধীঁয় ধর্ম্মহামওলের 

আচার্য মহামহোপাধ্যায় শিবকৃমার শামী এক সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত বক্তত দ্বারা 
সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী ও ধর্ম্মসভ1 সমূহের প্রতিনিধিবর্ধকে সাদর অভ্যর্থন। 
করিলেন; তৎপর পসর্বসন্মতিক্রমে শ্ীপ্রীমহিশূর মহারাজের প্রধান সেনাপতি 
ও তাহার অতি ঘনিই কুুঙ্ব প্রিন্স শ্রীযুক্ত বাসবাপ্পীজী রাজ। বাহাছুর ধ্ধর্শ- 
মহামগুলের"' সভাপতি পদে বরিত হইলে, প্রযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর 
পায় বাহাছুর সভাপতি মহাশয়কে যথাবিধানে সন্মান হচক মাল্যচন্দন প্রদান 
করিলেন। অনস্তর সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ভারতের নানাস্থান হইতে 
সমাগত ধর্শমহামঙলের সহা্গভূতিহুচক টেলিখাম ও পত্রাদ্ি পঠিত হইল। 
তৎপর বোস্বাই নিবাসী জনৈক ন্ুক. পণ্ডিত কর্তৃক সমণ্র সভাকে ভাবস্ুপ্ধ 
করতঃ অতি মধুর কতিপয় সংস্কত ভজন-সঙ্গীত গীত হইয়া সেদিনকার কার্য 
শেষ হইল। 
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চিনি নিরসন 

ওয় িন। ১৭ইফাস্তণ রবিব'র। 

প্রথমতঃ ৬নারায়ণদেবের অর্চনা ও সংস্কৃত ভাষায় শ্রীতগবন্নাম কর্তন 
হইল। তৎপর বর্তমান বর্ষের ভারত-ধশ্বমহামগুলের প্রধান উদ্যোগকর্তা 
যুক্ত রাজ! শশীশেখরেশ্বর রায় বাহার ধর্্মমওলের উদ্দেশ্য দর্বসাধারণকে. 
বুঝাইয়া দিলেন, তৎপর ভারত-বিখ্যাত বক্তা কুমার শ্রীরুষ্প্রসন্ন সেন 
মহোদয় র্্মমগুলের উপকারিতা গু অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাজা 
বাহাছুর কর্ণক ব্যক্ত উদ্দেশ্য হিন্দি ভাষায় এক গ্রাদয়গ্রাহিণী বক্ততা দ্বার! 
বুধাইর়] দিলেন। ক্রমে অপরাপর পণ্ডিতগণ ধর্ম কি, ধর্শের আবশ্যকতা 
কি, বর্তমান ঘময়ে সনাতন আর্ধাধর্মের অবনতির কারণকি ও তথ্প্রতীকারের 
উপায় কি, ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙাল ভাষায় শান্ত ও নুযুক্তি 
অঙ্্যায়ী উপদেশ দিলেন। সর্বাশেষে ৬কাশীধামের খ্যাতনামা রেইস্ 
শ্রীযুক্ত বাবু প্রমোদাদাস মিত্র “ভারত ধর্মমগুলে গৃহীতব্য সংস্কৃত পরীক্ষায় 
সমুত্তীর্ণ ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে পুতিশ্রুত হইলেন এবং বঙ্গের 

জনৈক রাজার এইরূপ গ্রতিশ্রীতি ঘোবিত হইল, যে সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যক্তি, 
ভারত ধর্পমমগুলের উন্দে্্য ন্ুসাঁধমোপযোগ্ী উপায় স্বচার রূপে বর্ণন্ 
করিয়া গ্রস্থ লিখিবেন, তিনি সার্ধদ্বিসহত্র মুদ্রা পারিতোষিক পইিবেন। 

অনভ্ভর সভা ভর্দ হইল। 
তর তির 

৪র্ঘদিন। ১৮ই ফাল্তণ সোমবার । 

অন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শান্ী, পণ্ডিত গঙ্জাধর শামী, 
পণ্ডিত প্রমথ নাথ, পণ্ডিত সীতারাম, পণ্ডিত অস্থিকা দত্ত ব্যাস (ভাগলপুর) 
পণ্ডিত মনোহর ঝ1 (মিথিলা), পগ্ডিত হরিকৃষ্ণ, পণ্ডিত রামচন্দ্র (বেহার) 

পগ্ডিত ভ্ুুরিদত্ত এবং'প্ডিত হরগোবি'দ (সোজাহানপুর) ও পিত ভূধর শর্শ! 

প্রভৃতি মহোদয়গণ বিশুদ্ধ আর্ধ্যক্ীতি অন্গদারে ধর্মাব্য/খ্যা ও ধন্মীবনতির 

_ হেতু ও তত্প্রতিবিধানোপায় বিশদরূপে বিবৃত করতঃ স্থানীয় ও বিদেশী 

' সভাম্বগণকে বিশে প্রীত ও চমত্কৃত করিলে, নম ধর তঙগন-সঙ্গীত হইয়া 
সভার কার্য্য শেষ হইল। 

০০০০৪ এ 
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২ «মদদিন। ১৯শে ফাল্তণ মঙ্গলবার । | 

অদ্যকার সভা আরম্ভ সময়ে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে, অদ্য হইজে 
বুহৎ সভ1 বাটিকার উর্ধতলে ৬কাশীধামস্থ ও অন্তত্র হইতে সমাগন্ত নিম্নলিখিত 

প্রমুখ দণ্ডী ও স্বামী মহোদয়গণ এবং ভারত-বিখযাত সর্বাশাষবিৎ পণিতগণ 
গঠিত মন্্রণ। সমিতি, ধর্ম রক্ষার বিহিত উপায় নির্ধারণ বিষয়ে শা সমাহিত 
ভাবে, নিভৃত মন্ত্রণা করিবেন এবং বেদ্-বেদাত্ত-প্রতিপাদ্য হস্ষজ্ঞানমাগীয় 

আধ্যাত্সিক ধর্-তত্ব মীমাংসা করিবেন, আর নিয়ন্থ ন্দুবিস্তীণ অঙ্গনে, 

: জর্বসাধারণের জন্য ধর্শাঙ্ ও তন্ত্র পুরাণাদ্ি ব্যাখা, ভজন-সঙ্গীত, নাম- 
সংক্কীর্তন ও স্ুবক্তাগণ কর্ডভীক ধর্মব্যাখ্যা হইবে । অদ্য হইতে শেষ মহাধি* 

৷ বেশনের পূর্ববপর্ধ্যস্ত অবশিষ্ট কয়েকদিন এই প্রণাপী মতেই কার্ধ্য চলিয়াছিল। 

মন্ত্রণ। নম্তির সভ্যগণ--মহামহোপাধ্যায় শ্রযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, মহ)" 

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ুধাকর শাস্ত্রী, পৃ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র শিরোয়ণি, . 

 গুযুক্ত যাগেশ পণ্ডিত, পর্ডিতশ্রীধুক্ত তাতিয়! শাহী. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষুঃ শাস্বী।: 
পণ্ডিত শ্রীবুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ব, পণ্ডিত শ্রীযুজ_প্রিয়নাথ তত্বরত্র, পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত €মথনাথ তর্কভুষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়কু্ণ বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
য়দেব মিশ্র, পণ্ডিত স্ত্রীযুক্ত সীভারাম শান্ধী, পতিত শ্রীযুক্ত দেবকৃষঃ 

জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত বিভমরাম পণ্ডিত, পণ্ডিত খ্্রীযুক্ত মনোহর বা1, পঙিত 
প্রযুক্ত উমেশচন্তর স্বৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শীতল প্রসাদ, পণ্ডিত শ্রীষুক্ত 
-লজমনাথ ঝা, পর্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীকর শান্রী, শ্রীযুক্ত স্ুবস্ত পণ্ডিত, প্ডিত গ্যুজ 

হরিহর শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ্ুব্রক্ষণ্য শাস্ত্রী, পণ্ডিতণ্জ্ীযুক্ত বামদেব শামী । 

৬ষ্ঠ দিন। ২০শেফাত্তণ বুধবার । 
অদ্য পূর্বদিনের নিয়মাহুসারে নিয়স্থ সভা প্রাঙ্গনে পত্তিতগর্ণ কর্তৃক 

ধর্দতত্ব ব্যাখ্যাত হইলে যখন সকলে ভজনান্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন 
লময় একটা অপুর্বা ঘানা,হইল ! প্রকাণ্ঠ সভাঙ্থলে ছ্মধুর হরিনাম সংকীর্ভন 
হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক উন্মত্ত ভাবাপন্ন উপ্রন্বতাব সন্ন্যাসী ভীব্রবেগে 
ছাঃ প্রবেশ পূর্বক উষ্ণতাবে ও.উচ্চকণ্ঠে বলিয়। উঠিলেন “ইয়ে ক্যা যায়! ূ 
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এন্ি বড়ী সভা মে বেদ-বেদাস্তকা। কুচ ব্যাখ্যান নই চ্ছাতা। বানি 

রন! বড়া তাজ্জর 11” ইত্যাদি। তখন -হরিনাম-ন্থ্ধারস পানে সভ্যগণ, 
বিভোর। এরূপ মধুর ভাব-্তঙ্ষকর আকন্মিক বাক্য কয়েকটী উচ্চারিত হওয়! 
মাত্রেই সমস্ত সভা যেন কেমন এক বিষাদ-বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া! উঠিল। 

আর অমন্তি অহে! ধন্য ভগবস্ধামনমছিমা ! একটী অনধিক ৫ম ব্যায় বালক 
নভাস্থলে গাত্রোথান পূর্বক মৃছুকাতর অথচ অপূর্বব ক্রো্ন-মধুর-ভজিতে 

অপূর্ব্কঞ্জে বলিয়া! উঠিল" আরে ক্যা কছে। জী? হরিনামকে উপর ওর 
ক্য। হ্যায়? জান্তেনেহি-_- 

“ছরেনম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ । 

ৃ কলো নাস্তেব নান্তেব নান্তেব গতিরন্তথা ৫” র 
এই বলিয়। শিশু সন্্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া! কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল। 

গন্ন্যাসী তখন ন্মিতমুখে ধীর গভীরে বালককে আলিঙ্গন করিলেন । সভাস্থ : 

লোক মোহিত-বিশ্নিত-স্তত্িত ! মাহা হউক এই দিবস নিয়মিত কাধর্টাদির 
গষে আর্য্যধন্শাবনতির কারণ নির্ণয়ার্থ বিশেষ আলোচন।র জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত নির্বাচিত হইয়া সভাবপান হইল । 

৭য়, ৮ম, ৯ম ৬১০মর্দিন। ২১শে, ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ফাস্ভণ। 
ববহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার । 

পঞ্চিভগধ-গঠিত মন্ত্রণ। সভায় যথা+নিয়মে, কারণালোচনা হইতে লাগিল 

এবং সাধারধসভায় শীল্ত্র-ব্যাখ্যা, পুরাগ পাঠ, ধর্ষোপদেশ, সংস্কৃত, হিন্দী 
বাঙ্গাল] ধর্খব-সংগীত ও হরিনাম সংকীর্তনারদির যথারিহিত ন্মসপ্পান দ্বার! 

এই কয়েকদিনের কার্য্য শেষ হইল । ৬রামজীর মন্দির-ভঙ্গ-জনিত-হাজামার; 

পরিপামরূপ বিষম রাজনৈতিক আঘাত পাইয়! কিছুদিন ৬কাশীধাম সর্বৰিধ 

সীধারণ ছিতকর বিষয়ে--বিশেষতঃ ধর্খান্দোলনাদি বিষয়ে যেন নির্জব ও. 

নিকৎসাহু হইয়! পদ্রিয়াছিল, কিন্ত সনাতন আর্ধ্যধর্টের এমনই অপূর্ব 

মহিমা, স্থপগুত ও স্থক্কাগণের শাঙ্ ব্যাখ্যা ও বঙ্গোপদেশাদির এমনই . 

আশ্চর্য্য প্রভাব, আর ভগবন্ধাম কীর্ঁনের এমনই মহিমাময়ী মাদকতা, খ্বে 

এই কয়েকদিনের ধর্দমমহামগুলের কার্য নুষ্ঠানেই সমগ্র কাশীধাম আনন্বো্। 
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“সাছে দেন উচ্ছসিত হুইয় উঠিল । ১০ম দ্দিন হইতে পভা-বাটিকায় আশাতীত 
জন-ম্রোত ও উদ্দীপ্ত উল্লাস-শ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

১১শ, ১২শ ও ১৩শদিন। ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ফাস্তণ। 

সোম, মঙ্গল ও বুধবার। রঙ 

সভাপতি ভ্ীল শ্রীধুক্ত বাসবাদাজী কোন অনিবার্ধ্য পারিবারিক কারণে 
মহীশুরাধিপ কর্তৃক তাড়িতবার্ভাযোগে আছুত হইয়া, মহীশৃর প্রতিগমনে 

বাধ্য হওয়ায়, তীহার কার্ধযত।র র|জ! শ্রীশশীশেখর বায় বাহাছুরকে অর্পণ 

কয়তঃ স্বদেশ গমন করেন। রাজা শশীশেখরগ অতি জ্থচারুরূপে তৎকার্য্য 

নির্বাহ ব্রতী ছিলেন। এই কয়েকদিন অন্ান্ত বিবিধ নিয়মিত অনুষ্ঠানের 

সহিত ধণ্মাবনতির বিশেষ কারণ, সামাজিক শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা মন্বদ্ধে 
বিশেষ আলোচনা হইয়া, তন্নিরাকরণার্থ ভারতীয় হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানীয় সমাজ বন্ধনের বিহিত উদ্যোগ করিবার মন্ত্রণী হইল। আর সমস্ত 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে “ধর্খমহাম গুল” স্থাপন করতঃ শ্রী কাশীধামে 
ভাহার কেন্দ্র মহামগডল প্রতিষ্ঠা কর! স্থিরীকুত ও তদর্বে কাশীধামস্থ গ্াধান 
প্রধান পণ্ডিত ও রেইস্গণের সমবায়ে এক কার্ধ্য-নির্বাহ সভ। গঠিত হওয়। 

[সিন্ধান্ত হইল। 

1১৪ শ, ১৫ শ, ও ১৬শ, দিন। ২৮*শে ২৯ শে ও ৩* শেফাজণ। 

- বৃহস্পতি, গুক্র ও শনিবার | রর 

এই কযদিবস স্থানীয় ও কতিপয় বিদেশীয় প্ডিত ও ধর্শ্সভানমূহের 
গ্রাতিনিধি বর্গ কর্তৃক ধন্মীবনতির কারণ ও তথ্প্রভীকারোপায় বিভিন্ন যুক্তি, 

প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহকারে বিশদ ও বিশ্বতরূপে আল্লোচিত হইয়াছিল । 

পণ্ডিত তুবনমোহন বিদ্যারক্ “(নবন্ধীপ)” পণ্ডিত জগচ্চন্ত্র সার্বভৌম 

(বিক্রমপুর) পণ্ডিত রজনীকান্ত ন্যায়রত্র (মূলাজোড়) পণ্ডিত গোপীন!খ 

(লাহোর), পণ্ডিত কুনদমলাল (অযোধ্যা), পণ্ডিত হুরধ্যগ্রসাদ (এলাহাবাদ) 
পণ্ডিত জগ্নাথ পৌরাণিক (সিঙ্ধুপ্রদেশ) পণ্ডিত গোপীনাথ বেদপাঠী (পজাব।, 
পতিত বদ্রিনারায়ণ চৌধুরী (মৃজাপুর ) পণ্ডিত শঙ্কর বাদী, পঠিত তৃধর শন্মা। 



বেদয্যাস । হন 

(বেদব্যাস সম্পাদক, কলিকাতা) পণ্ডিত শস্কুনাথ গুকুল (কাশীধাম) পণ্ডিত 
প্রীনারায়ণ শাহী কোশীধাম) ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা 
বিক্রমপুর) শ্রীযুক্ত শরদেন্দু মিত্র (ধর্্ঘরক্ষণী সভা, (বরিশাল) উক্ত বিষয়ে 
স্ব স্ব অভিমত বিশদ রূপে প্রদান করিলেন, এতদ্বাতীত এই দন্বদ্ধে বিভিন্ন 
ধর্-সভা-সমিতি হইতে যে সমস্ত লিখিত প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, বেদব্যাস 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর শর্ম কর্তৃক সর্তীস্থলে পঠিত ও স্থল বিশেষে ব্যাখ্যাত 

হইল। এইকয় দিবদ সভার জন্যান্য কার্যযান্তে মহারাষ্ী দেশ হুইতে 
আগত জনৈক পুরাণ পারদর্শী পণ্ডিত ও ন্থগায়ক, ভগবস্তক্তি ও অপর 
বিবিধ ধর্োপদেশ পুরণ ম্্মধূর কথকতার মহিত এমন অপুর্ব ভজন সঙ্গীত 
গান করিয়াছিলেন যে, ম্বকর্ণে শ্রবণ ব্যতীত কোনপ্রকার বর্ণনাতে তাহার 
সহত্রাংশের একাংশ মাধুর্ধ্য৪ অন্থমেয় নহে। যেমন তীহার মুহিখানির 

সৌন্দধর্য মাখ! গাভীর্ধ্, তেমনই তীহার কথকতার ভক্তি-রস-মস্থর-মোহন 
মাধুরব্য। যেমন স্থন্দর তীহার তান-লয়-বিশুদ্ধ সংগীত শক্তি, ততোহধিক 
নুন্দর তাহার সংস্কৃত শ্লোকাবলীর শ্জুর সংযুক্ত উচ্চারণ ভঙ্গি ; ফলতঃ বোধ” 
করি সভায় এমন পাষাণ-ম্বদয় শ্রোতা কেহ ছিলেন না, যিনি সে ভজন সঙ্গীত 
শরবণে বিগলিত চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্থতপ্রায় না হইয়াছেন । 

১৭ শরদিন। ১লাচৈত্র। রবিবার । (দোলপুণিমা)। 
এ দিবস শ্রী কাশীধামে স্থানীয় দোলধাত্র| উত্সবের বিবিধ অনুষ্ঠান 

থাকায় প্রত্যাহিক সভাধিবেশন স্থগি্উ রহিল, এবং সমন্তদিন ভারত ধর্শমহা 

মগুলের আগামী কল্যকার শেষ মহাধিবেশনের মহা আয়োজন হইতে লাগিল 
এবং মহাধিবেশন-স্থানসন্লিকটস্থ জ্ী্ীঠ বটুক ইভরব্ীর বেশ-সজ্া উৎসব 
আদ্য মহাসমারোহে মুসম্পন্ হইল । 

১৮ শদিন। 

ভারত ধর্মথমহাঁমগলের মহাধিবেশন । 
২রা চৈত্র, সোমবার রুষণ। প্রতিপদ । 

আজ অরুণোঁদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আননদক!নন কাশীধামে মহামহোৎসবের: 
মহা আয়োজন হইতে লাগিল ! অদ্যকার মহাধিবেশন ক্ষেত্রে অধিকারী ভেদে, 
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 উপবেশন খা ম্পাদনার্থ যে টিকিট” প্রত্তৃত হইয়াছিল, তল্লাভার্থ 
৮ সাক্ষীবিনায়ক গণেশ ভবনে প্রবল জনজোত প্রবাহ হইতে লাগিল । সক 

লেই আগ্রহ-চঞ্চল-চিত্তে মহাধিবেশন দর্শনার্থ নির্ণীতস্থান উরি? 
বিস্তীর্ণ কামাখ্যাবাটীর- প্রসিদ্ধ দেওয়ান খানায় গমনের সময় প্রতীক্ষায় . 
রছিলেন। ক্রমে বেলাধিক্য সহকারে সমগ্র কাশীধামে যেন কি এক বৈছা- 
তিক শকিযোগে জানন্দোৎসাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল । বেলা ২ টার 
সময়ে কামাখ্যাবাটী যাত্রাকাল সময় নির্নীত হইয়াছিল, কিন্ত উৎসাহোণ্মনর 
জন-সাধারণ বেল! ১০ টা হইতেই ধর্শ মণ্ডলের কার্ধযকারকগণকে তদর্থে 
উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রচণ্ড মার্তৃগুদেব মধ্যগগণ হইতে ঈষৎ 
পশ্চিমেছেলিতে ন| হেলিতেই সাক্ষী বিনায়ক ভবনের বিস্তৃত প্রাঞ্চণ ও ক্রমশঃ 

নেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভ্রিতল পর্্যস্ত লোকে লোকারণ্য হইয়! গেল। বেল! 
১টার সময়ে বাঙ্গালী টোলার ৮।১০টী সংকীর্ভন গায়কদল নানাবিধ হিন্দুচিত 

সাজ সজ্জাসহ স্থমধূর “হরিসংকীর্বন গাইতে ২ ও তৎসহ ধর্মোন্মতায় নৃত্য 
করিতে করিতে উক্ত ভবনে উপনীত হইলেন। তৎপর বিবিধ বাদিত্র সহযোগে 

শতশত বিদ্যার্থাগণ কতৃক প্রায় শত সংখ্যাধিক শঙ্ যুগপৎ নিনাদিত হওয়ায়, 

একেবারে গগন-মেদিনী কাপাইয়। সমুদ্র গঞ্জনবৎ ভীম ভৈরব গম্ভীর মহাধবনি 

সমুখিত হুইল। সঙ্গে ২“জয় নারায়ণজী কি জয়!" «নয় সনাতনধন্্ কি 
জয়!” “জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাজী কি জয়!" “জয় ভারত ধর্শমহাম গুল কি 

জয় |” ইত্যার্দি বাক্যে চতুদ্দিকে মহোঠচ জয় ধবনি হইতে লাগিল । আহা ? 
সে শ্য দেবছুল্শভ.! ৮কাশীধাম হিন্ছুমাত্বেই সেই সময়ে যেন শ্বধন্্ান্থুরাগের 
গ্রবলতম উৎসাহে উন্মপ্ড প্রায় হইয়া! উঠিয়াছিলেনু। ক্রমে বেল] ৩ ঘটিকা 
উত্তীণ হইল। তখন শ্সজ্জিত রজত-সিংহাসনোপরি শ্রীভ্রী/ শালগ্রামশীল। 

ও বেদ চতুষ্টয় বেদজ্ঞ বিদ্যা রণগণ কর্তৃক বাহিত, ও হরি সংকীর্তন সম্প্রদায় 

কর্তৃক- বেষ্টিত হইয়া ক্রোশাধিক দুরবর্তী পূর্ব্ব কধিত কামাখ্যা বাটীয় 
দেওয়ান খানার সভা মণ্ডপাভিমুখথে চলিলেন ; লক্ষে সঞ্ধে বিবিধ বাণ্যাদি, 
বিবিধ ধর্-বাক্যাক্ঠিত «নিশান, বিবিধ দেব মুর্তি অঙ্কিত পটাবলী, ভেরী. 
তদ্কা, বহুবিধ মনিদুক্তা খচিত ছত্রদও ও আশ]--সোটা, মহারাজ 
জাশীনরেপ প্রেরিত. বু অশায়োহী ও পর্দাতিক লিপাহী, ইত্যাদি চলিল, 
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স্প্প শশী পেপসি 
আর কাশীবাসী ও অপর বিবিধস্থানাগত অসংখ্য ব্যক্তিবৃন্ব মহোৎসাকে 
পশ্চাৎ ২ চলিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পরিত-প্রতিনিধি ও 

স্থানীয় রেইসগণ বিবিধ জানবাহনারোহণে চলিলেন। রাজপথ লোকে : 
লোকারণ্য। প্রায় অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা'র সময় সেই অতি বিস্তারিত পুণ্য" 
তীর্ঘক্ষেত্রবৎ*সভাক্ষেত্রে ষাত্রীগণ সমবেত হইলেন। তখন একেবারে “নস্কানং 
তিলধারণে।” সভাস্থলে ৮কাশীধামস্কসহল্াধিক স্বামী দ্তীও সন্ন্যাসী মহাত্বা- 
গণের শুভ সমবায়ে যে অপূর্ব দৃশ্য বিকশিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ 
হইতে লাগিল, যেন সত্য-ত্রেতাঁদি যুগের কোন মহাষজ্ঞ নির্বাহার্থ খবিগ্ণ 
তপোবন হইতে সমাগত হইয়াছেন। প্রথম স্তরে প্রায় সহস'ধিক কষায় 

বন্ব-পরিহিত সাধুস্্যানী উপবিই, দ্বিতীয় স্তরেও প্রায় সহত্রাধিক পণ্ডিত 
€ বিদেশাগত গ্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্থুশোভিত, তৃতীয় স্তর কাশীস্ব ধনী 

মহাজন ও রেইসগণ কর্তৃক অধিরুত, চতুর্থ স্তরে আপামর সাধারণ সহমত 

হিন্দু সোৎসাহে উৎকর্ণে সমাসিত। লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল, 
দশ হইতে পনের হাজার টোকসংখ্যা সকলে অন্রমান করিয়াছিলেন 1 

মহাজনতার মহাভীড় ও কোলাহলে' শাত্তিস্থাপন অসাধ্য হইযা উঠিল। 
টিকিট বিতরণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল ও বিপধ্যস্ত হুইয়া গেল৷ যাহাহউক, 
বছ যত্কে ও বহু কষ্টে উদ্বেলিত লোক-সিদ্ধু কথঞ্চিৎ শমিত ভাঁব ধারণ করিলে, : 
মাল্যমুকুটমর্ডিত মনোহর মৃত্ঠি, মুন্তিমটুন দ্বধশ্মীহরাগ _মহাভাগ _মহামগুল- 

সভাপতি *তাহিরপুরাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাতর * 
গাত্রোখানপূব্বক রজত-সিংহাসন-বিরাঁজিত শ্রীপ্রী৬নারায়ণজীর চরণে 
প্রণতি প্রার্থনা-পুরঃসর মঞ্চোপরে দণ্ডায়মান হইলেন । কাশীশ্বর বিশ্বনাথ 
গ আননাময়ী অন্পূর্ণার প্রধান সেবকঘয় প্রসাদী পুষ্পঘার! রাজ] বাছাদ্বরকে 

ছাশী্র্দদ করিলেন? এই সময়ে ধর্মমহামগ্লের এই মহাধিবেশনের ' 
আলোকচিত্র (কটোগ্রাফ ) গৃহীত হইল; অকম্মাৎ এই সময় এক অপুর্ব 

দৃপ্ত সকলের নয়ন গোচর হইল। দ্বামী ঈয়ানন্দ সরন্বত্বী-স্থাপিত নব-সমাজের 

* জনৈক প্রধান নেতা ও কাশী আর্ধ্যসমাজের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত কপারাম 
, অবোৎসাহে মাতোয়ারা হইয়। প্রঞ্রীএনারায়ণজির সিংহাসন তর্গে নিপতিত 

সুই নারায়ণজীর পরমার ভিক্ষা করিলেন। এবং প্রকাশ্যভাবে 'আর্ধ্য- 

৬ 
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ভিএাটিিটিটিটিটি ররর িনিতীতা রিট টি টিটি তি 
লমাজ সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন,। জনৈক পুঁজক সিংহালন 

হইতে প্রসা্দী পুষ্প লইয়। তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 
তঙপরে রাজা শশীশেখরেশ্বর বিগত পক্ষার্িক কালব্যাপী সভায় 

আলোচিত শ্বধর্ম রক্ষার উপায় নব্য সিদ্ধান্তসমূহ উচ্চৈঃশরে পাঠ কমি 
লেন; তৎপর ইনোরের পণ্ডিত বলবস্ত নলকর প্রভৃতি কতিপয় ন্থপপ্ডিত হিন্দী 

ভাষায় উহার বিশদ ব্যাখা করিয়া জন 'পাধারণকে বুধাইয়া দিলেন । পঙ্গে 
বেদব্যাস'-সম্পাদক ও বাঙ্গালা ধর্দমহাম গুলের প্রধান উদ্যমশীল কারধ্য-নিরব্- 
হুক পণ্ডিত ভূধয় শর্মা ভারত-ধর্দমহামগ্ুলের গৌয়ব, উপকারিতা ও আবশ্য- 
কত। এতদর্থে সমগ্র ভারতের প্রগাঢ় সহান্ভুতির পরিচয়ন্থচক বহু স্থান 

হইতে আগত বছুপত্র ও টেলিগ্রামের উল্লেখ পূর্বক সর্ব-সাধারণ্ে অত্যুঙ্চ 
শ্বরে ম্বগভীর ভাবায় ঘোষণ! করিলেন। এই সময়ে, এই অভি-বিস্তৃত 

স্থানব্যাপী মহাজনতায় সকলেরই শ্রবণসৌকর্ধ্যার্থে, সভাপতি মহাশয়, 
পণ্ডিত গৌরিনাথ, পণ্ডিত বন্দিনারার়ণ প্রভৃতি কতিপয় প্রতিনিধিকে ভিপ্ন ভিন্ন 
দিকে এক কালীন বজ্তা করিতে নিষুক্ত করিলেন; আর সর্ব-মধ্যস্থলে 
ম্োোপরে দণ্ডায়মান হইয়া ৬ কাশীধামের সর্ধপ্রধান পণ্ডিত দর্ব-শাজ 
পারদশী” মহামহোপাধ্যায় গ্রধুক্ত শিবকুমার শাহী মহাশয় অপূর্ব শাহী 
পাঙিত্য-প্রতিভায় সকলকে চমকিত করিয়া ধর্ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তদবসানে ইন্দোর মহারাজের গরু ও রাজধানীর পণ্ডিত-প্রধান মহামহো- 
গাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিহয় শান মহোদয়, তদসন্তর স্থানীর খ্যাতমাম। প্রধান 
রেইস সবশ্থীঙ্রাগী শ্বদেশহিতৈষী বাবু গর মোদাদাস মিত্র প্রভৃতির উদ্দীপনী 
বজ্জতায় শ্রোতাগণের মহ্থামওলের মহিমাবোধ ও দ্বধর্থোৎসাহের সঞ্চায় 

হইলে, মহামান্য সভীপতি মহাশয়, সভাবাটিকাঁয় অধিপতি কাশীনয়েশ 
প্রভৃড়িকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। মহামান্যা* ভারতেশ্বরী প্রভৃতির 
উক্ষেশে পুলঃপুনঃ সাধুবাদ ও জয়ধ্নি পুর্কাক, অবশেষে ভারত ধর্্মহামওল 
ও সনাতন আধধ্যধর্ণের স্ম-উচ্চ জযয়াচ্চারণ করিতে করিতে সভা! ভঙ্গ হইল। 
এবং তখন ভক্তগণ কতৃকি উদ্দমে-ভক্তিভাবোচ্ছাস মত্ততার সহিত কিযৎক্ষণ 

মজিমধুর হরিনাম সংকীর্থন ও জীঞ্রী4 বটুক ভৈরবনীর আরতি ও পুজ! 
হইল। এইরূপে মধ্যা্ধ হইতে রজনী প্রহরেক পর্য্যন্ত ভারত ধর্দুমহামগুলের 
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শেষ মহাধিবেশনের মহান্রষ্ান, দেবাদিদদেব কাশীশ্বর বিশ্বনাথের প্রসাদে, 
ভ।রত-ধর্-কেন্ত্র কাশীক্ষেত্রে সুসম্পয় হইল । 

পর্ডিত সমুহ কর্তৃক বিনীত ধর্খীবনতির*£কারণ সক্চলের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ । 
(১) সংস্কার ভাস। (২) বিদ্যা ভ্রাস। (৩) বৃত্তি হাস। (৪) আঙ্ণ 

ধর্ম হস । (৫) ভোজনঞুনিয়মাভাব ছু (৬) প্রাণধারণ শক্তিনাশ। (৭) 

যুগবর্থ। (৮) ঈশ্বরেচ্ছা। (৯)ধনাভাব। (.১*) র্োোগথস্ততা। (১১) 
পুরোহিত * যজমানে উচিত ব্যবহারাভাব । (১২) শিক্ষাপ্রণালী 

বৈপরীত্য । (১৩) বিদেশীয়শিক্ষাপ্রভাব। (১৪) সংস্কতশিক্ষাভাব । (১৫) 

যখোচিতদগুহাস। (১৬) সামাজিক শক্তিষ্থান। (১৭) নেতার অভাব ।, 

(১৮) অপাস্রবিদ্যা । (১৯) উপদে্ঠার অভাব। (২) ধর্শাহ্ীয় 

বাবস্থা উপেক্ষা । (২২) অসছুপদেশ। 

সিদ্ধান্ত পন্র। 

ভ্ীমদিশ্বেখরাধিঠিতপরমপবিভ্রনগর্ধযাং কাশ্যাং সনাতনধর্মপুটৈ সমধিষ্ি- 
ভায়।ং ভারতধশ্বমহাম গুলসভায়াং সভাপতিমহোদযৈরন্মিন ভারতে নিয়ন্তয়ং 

প্রচয়িতসা সনাতনধর্ধস্য কৈরা কারণৈরয়ং পরিদৃশামানে। হ্বাসঃ কে বা তঙ্মি- 

বৃঠ্যুপায়। ইতি পৃ্ঠে_ কানশ্ র্শমহাম গুল বিদ্বাংস শিক্ষা-- 

বাস, সামান্িকশকতিত্', ধর্ন্দবিশ্বাস হাস, এব প্রধানভূত। ধর্মহ্বাসহেতবঃ 
এধেবচান্সেবামপি ধর্মহ্াসকারপনামন্ত ভাঁগে। ভবিছুমর্ঘতি, এবং ধর্খানষ্ঠান 

_সামাজজিকশক্তি সম্পাদন-_দ্দুশিক্ষাপ্রচারা, ,এব মুখ্যতরা ধর্ম হাসনিবারকা 

ধন্ব প্রচারোপায়াশ্চেতি নিশ্চিন্তে । 

পুর্বোক্তোপায়ত্রযসংপ।দনায় ধর্দ্রমহাম গুলদ্বারেদানীং লারা বথা। 
১-_ধর্মাহষ্ঠানসম্পাদনায়াগামিবৈকূম ১৯৪৯ সংবৎসরে আখ্বিন শুক্র- 

মবম্যাং ভারভীয়পকলধর্্দভাঃ পরম্পরং কৃতসন্মতিকা: পূর্ববং কুতনিশ্চয়াঃ 
পরমন্রদ্ধরা লনাতনধর্থাপঞ্জিরালার  ধর্ধবিধন্ধয়ে চ স্বপ্োপাস্যপেবতাঃ 

প্রার্থয়েরন্। 

২-_সামাজিকশক্িসংপ।দনায় সমস্তধর্শসতানামৈকমত্যং পরমাবশ্যকমিভি 

শর্কোধূ প্রদেশেষু ধর্্মহাম ওলোঙ্ছেপ্যসুপারেণ কার্ধ/ঃসংপ। দক ধর্ণমগ্ডলানি 

সংস্থাপনীয়ানি তত্ৈক। কেজসভাপি. সংহাপনীরা । 
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৩-_স্সুশিক্ষাপ্রচারায় ভারতবর্যায়সমন্তপ্রদেষুশে “সনাতন ধর্নোপদেশকাশ্চ 
প্রেষণীয়াঃ। যে গতিদেশং শন্বোপদেশদ্বার। ধর্দুপচিনুষুঃ | নৈতিকসামাজিক 
যুগধর্শাপদ্ধর্মাদিব্যবস্থাপকাশ্চ লঘবে। নিবন্ধাশ্চপ্রকাশিতাঃ স্থ্যঃ যেন সাধারণ- : 
জন! অপি যাথাতথ্যেন ধর্্দতত্বমধিগচ্ছেযঃ । সংক্কতবিদ্যানাং সদাচারস্য চ 
গ্রচারায় সংস্কতবিদ্যাভ্যাসিনে। বিদ্যার্ষিনঃ শ্পরীক্ষিতাঃ বৃতিং 'পারিভোবি- 

কথ্চ লভেন্পন এবং তেষাং যধাবিধি পঠনায় সংস্কতপাঠশালা অপি নিত 
ভবেয়ুঃ। 

: পুর্বোক্ত সমস্তকার্ধনির্বাহায়ৈক। কার্ধ্যকারিনী সভাঁপি পিতা: স্যাৎ যদ্- 
ঘবারা পাধশলবঙ্গীদিবিবিধদেশস্থিতপ্রার্দেশিকধর্মমগুলানি মিথঃ সংবাদপুরঃসরং 

কণ্তব্যাংশবিবেচনাদিকার্ধযাণি সাধু সম্পাদয়েমুঃ তখৈতৎকাধ্যনির্বাহকসভা স্থাপ 
নায় পত্রাস্তয্নলিখিতমহাশয়ানামেক। বাস্তরন ভাপি স্থাপনীয়া। 

বারাণশী মিং চৈত্র কুষ্ ১ সম্বত ১৯৪৮। 

শ্ীশশিশেখরেশ্বর শর্মা । 

গহাধিবেসনোপলক্ষে রচিত ও গীত, সঙ্গীত সমূহ | 

শষপদসরসিজযুগলমশস্কং চিত্তয় মনসি সদ] শুভদং বুধদলিততবা্িতপক্কম্ । 
শ্র'তিপথমন্জসর জহিহি কুরীতিং ভাবয় ন্থমতিজনেন সমং হৃদি সকলগুভাবহনীতিম্ 

. ত্যজ মতমঙ্চিতমগ্ডভনিদানং ধারয় সুনিবচনাদরমাস্তিকজনকৃতসদগ্ুণগানম্। 

_ গীতিপ্রকারাস্তরম.। , 

জগ্নতু ভারতে ধর্মমগলং কলিমলনাশানশীলম. ৷ 
বিবিধবিশ রদধী সমুলসদ্দ,মতমর্দনিলীলম. | 

আন্তিকলজ্জনবিখা্নীসম্পাদিত?মলমণ | 
সকলমহীতলবাসী ধামিকশ্রেয়সি ভশমন্ুকুলম.. 

বিপুলয়যুকি কহুপদেণমরু হুদজ্রততুর্মতিতুলম. | 

প্শিবদয়য়] মোদতাং সদা বৈদিকমতমন্থবেলম. ॥. 

মহামহোপাধ্যাক় ভ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শার্্রী। 



বেব্যাস। নইব্ 

পীলু। 

ধর্মদশাং পশ্যত পশ্যত হো ॥ ১ 

আর্ধগণ। ইতএঠৈৈতাহে। একাংহ্রিং চৈনং রক্ষত হে! ২।। 

জৈল্নপীড়িতে ঘবনবিক্ষতেকথম্মন রিং ন কুরূত হো 
হে ইড.লিশভাবাঞ্ঞা ক্ষত ইহ কিমিতি লবণ মুগ্টিং বিকিয়ত হো ।। ৪.1 
ঈদ্বশমধ্যায্যাপি হুর্শাং যেন জনকভাবোহপাল্যত. হো | ৫ ॥ 
কুন্থতেভ্যো হন্চচচিকিলাশাং কুরূতে যস্তং কিং নাবত হো ।। ৬।] 
ধর্মমহামংডলমাগচ্ছত তন্ত্রামালস্যং দবয়ত ছে? ॥ 

গোপীসে। বিন-য়নযাচতে শ্রুতিমার্গে চেতাংসি ধরত হো ॥ 

রাগ যথারুচি | 

মহওন্ুধর্মমংডল্ং জয়েন বর্ধতাম্ 
প্রপালনে চ তস্য নো মতি: প্রবর্ভতাম্। 

প্রচারয়েচ্চ সদগুণান্ন ঈশ্বর! ভুবি 
শ্রুতং সদর নীবৃতি ভয়ং সমশান্গতাম্। 

হব্পো৷ ০ নঃ সদৈব ভক্তিরস্তনিশ্চল। 
পরম্পরং চ মিত্রতা জনেযু জায়তা ম্। 

দিনে দিনে চ নাশমানুবস্ত ছুগুণাঃ 
সদর্থনেয়মমীশ্বরেণ নঃ প্রপূর্যতাম্। 
জনে। হি. গোপদার্দিপাল এব যাঁচতে 
জনৈর্মথেযু মানসং সদ। প্রব্তযতাম্। 

ভজনের স্থর ৷ 

ইয়ে ধম মণ্ডল হো! তৌহারি নাথ, এ মহা আপদ মে উদ্ধারো। 

তোহি করুণ বিদ্তু কোয়ী শতক নাই কারুণ! নেত্রে নেহারে! ;--তোহি 

ঘাতাপিতা দ্বাত। বিধাতা, শঙ্কট বিঘট নিবারো নাথ ।* 

ভরল] চরণ ভরসা এক হরনাম, ভরন! পরশাদ তেরোং আগর ভরসা 

প্ীভে] দীন দয়াল হো, নোই এযায়ছে দীন সোবিচারো। নাথ । | | 



শন 7 বেদব্যাস। 

বাহার, মধ্যমান ঠেক1। ১। 

জাতীয় লম্খান গিয়েছে অনেক দিন, ছে ভারত বাসীগণ, করিয়ে দেখ 

ল্ায়ণ, সেই স্ময়ণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ভজন সাধন ধত, সে গিন হয়েছে গত, 
যে দিন হয়েছে ভারত বধ হীন পাপাধীন। 

আধুনিক পদ সম্মানে, আপনাকে ধন্যুমানে, অতিমানে নাহি 'মানে ধুম 
সৃশ প্রবীণ ; আপন ভেঘ্ধে যেমন কাকে, পরড়িস্ব পেলে থাকে, ৫$মনি মানে 
মানীলোকে, এমনি জরা মলিন । 

কোথধাগেল সে গ্বভাব, কোথাগেল সে প্রভাব, ফালের প্রভাবে এবে 

ভারত প্রভা! বিহীন ;- আর কি গ্রভা। প্রকাশিবে, হঞ্জাগ্লি গিয়াছে নিছে, 

ইজ বায় ইন্রত্বলভে, সে এক দিন আর এ এক দিন । 

ৃ খাস্বাজ--একতাল।। ২। 
ভারত ধর্খথ মাম গুলে, যোগ দান করি হিন্গু সকলে, মগ প্রায় ধর্শা, ধারণ 

করি বলে, মুক্তি সাধন কর নুধুক্তি বিধানে । 

ঘটেছে এককালে ধর্ম নিবন্ধন, জলধি মন্থন জলধি বন্ধন, ল্ম়ণ করি তাই 

হে আধ্য নঙ্গন, কার্ধ্য কর বিশ্বেশ্বর সন্গিধানে | 
বেদ গুনিহিত ধর্ম প্ুমহান, ভারত মাতার ধর্ মাত প্রাণ, মাতৃ হত্যা 

আজ হইয়ে সন্তান, দেখিতেছ কোন্ প্রাণে $--স্বধর্মোনিধন যদি হতে হয়, 

সেও্ড ভাল, পরধর্শে বড় ভয়, আর জেনে! যথাধর্ তথাজর, হিদিত পূজিত 

প্ুয়াণে প্রমাণে | *.. | 
কীর্ঠনাঙ্গ । ৩। 

এস আমরণ বিপদ কালে, ছুর্গাব'লে মাকে ডাকি । মাকে ডাকি মাকে 
ভাকি পিতা বিশ্বনাথকে ডাকি, তোমরা, জাননাকি ভারত ভ্রাতা, হুর্বালেনর 
বল পিতামাত। বিশ্ব, পিতাম[ভায় ধর্মের তরে, আমর 1, ভাঁকি এস সকাতরে। 

হিন্দু, ধর্থ বই আর কি ধন আছে, বল, তাছেড়ে যাব কার কাছে। 

লব গেলে সব সইতে পারি, প্রাণের ধর্ম ধন যে ছাড়তে নারি। 
পঞ্চ, পাগুবের কাণ্ড সবানি, তার! ধর্ষ্ের তরে বন বালী । কোখ। যোগ্সে- 

১ম্বর ফোগেখরী, দাও ভয়ে অভয় চরণ তরী। 



বেদহ্যাস | হী 

বিবাহ। 

$. 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

মীপুরুষের বিবাহ বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইলে, আধর্য মহর্ধিগণ সহ" 
বাস সম্বন্ধে সকল নিগুঢ় ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ 

ভাবে আলোচনা কর। একান্ত কর্তব্য । পশুদের ন্যায় সহবাস সম্বক্ধে কোন 

নিয়ম পালন না করিলে-_বথেচ্ছাচার ও অসংযমী হইলে হ্বীপুরুষের যের়প * 

শারীরিক ও মাননিক ক্ষতি হয়, তাহার্দের সম্ভান সম্ভতিদের৪ তদাপেক্ষা 

অধিকতর রূপে অনিই হইয়া থাকে । বর্তমান সময়ে সহবাস সন্বন্ধে কোন 

ক্থনিয়ম পালন নাকয়।র় এদেশের গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে । “বাল্য বিবাছে' 

লমাজের কোন অনিইই করিতেছে না, সহবাস সঙ্বদ্ধে কোন নিয়ম প্রতিক 
পালন ন। করাতেই সমাজের ক্ষতি হইতেছে । আমর সহবাস সম্বদ্ধে আর্য 

মছরধিদিগের উপদেশ এবং ব্যবস্থা সংক্ষেপে নিয়লিখিত কয়েক ভাগে 

আলোচন। করিব । যথাঃ 

১1 মীজাতির খতুর সময় ?* 
২1 খতুকি? 
৩] খত্র সমর ধে যেনিয়ম পালন কর! কর্তব্য 
$। সহবাসের সময় । 

€। গুভ্র কন্য! হওয়ার কারণ । 

৬। গর্ভাবস্থায় যে ঘে.নিয়ম পালন কয়! কর্তীবা। 
৭ গর্ভ সঞ্চয়ের প্রণালী । 
৮) সন্তান বিক্ৃতাঙ্গের বিবরধ । 
৯। ছব্ছা দন্তান ছওয়ার কারখ। 
১৭৪ শন্ভানের বিবিধ বর্ণের কারণ। 



২৫৬ বেদব্যাপ | 
৮ পাকার 

১ স্ত্রীজাতির খতুর সমগ্ন। 

উষ্ণ প্রধান দেশে অধিকাংশ ভ্রীলোকের অল্প বয়সে রজোদর্শন হয় । 

শীত প্রধান দেশে ১৫। ১৬ বর্ষের নীচে যুবতীর] প্রায়ই রজন্বল1! হয় না। 

হারিস সাহেব বলেন এদেশের শতকরা )। ২ জন৯ বৎসরে, ৩। $ জন ১০ 
বৎসরে ৮ জন ১১ ব্সরে এবং ২৫ জর্ন ১২ বৎসরে প্রথম খতুমতী হয়। 

কিন্ত লগ্ন ও পারিশ সহরে হাজার কর। একজন মাত্র ৯ বৎসরে, খতুমতী 

হয়। ভারতবর্ষবাসী মেমদিগের দেরীতে খুতু প্রকাশ পায়। ডাক্তার চঙ্চিল 

সাহেব বলেন এদেশের অধিকাংশই ১১। ১২ বৎসরে প্রথম খভুমতী হইয়া 
থাকে এবং ৩ হইতে ৫* বৎসরে খু বন্ধহয়। ইংলণ্ডে ৪৫ হইতে ৬* বৎ- 

রে খতু বন্ধ হয়। লাপ্লাও দেশে ২০।২৫ বৎসরে প্রথম খতুমতী হন! 

সেই দেশের বয়স ও নিক্মান্থসারে আমাদের সমাজে বিবাহ হওয়] 
কর্তব্য কি? ্ 

(ক) অকালে বালিকাদের খতুমতী হওরার কারণ। 

ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় লিখিয়াছেন, “ম্ীলোকদিগের সামাজিক 
অবস্থা, বিদ্যাশিক্ষা, এবং জাহার বিহারের আবস্থানুযায়ী খতুর 
তারতম্য ঘটে ।" ধনবান অর্থাৎ বিলানিনী, কন্যাগণের শারীরিক পরিশ্রম 
না করায় উত্বেজক ও গুরুদ্রব্য আহারে অকালে খতুমতী হন। দরিজ্া 

রমনগণ (প্রাচীন। রমণীগণ ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও দরিা|! রমণী 
“দের স্তায় শারীরিক পরিশ্রম করিতেন) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও সাধারণ 
আহার ইত্যাদি কারণে বিলম্বে খতুবতী হুন। পাশ্চাত্য দেশের যুবক ও 
যুবতীগণেয় অকাল বার্ধক্য সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার রডক মহোদয় লিখিয়া- 
ছেনঃ_-''এদেশের (বিলাত মাঞিন প্রভৃতি দেশের) আধুনিক সামা্দিক 
অবস্থা ও শিক্ষার দরুণ তথাকাঁর লৌকদিগের জীবনের অবস্থা এত শাঁষ শীষ 
পরিবর্তন হয় যে, যে সকল চক্রের ক্রিয়া ও শারীরিক পরিবর্ভন করেক বৎসর, 
পরে হওয়া! উচিত তাহা|,কয়েক বৎসর: পুর্বে প্রকাশ পায়। এইরূপ বালক ও 
বালিকার্দিগকে স্কুল *পরিত্যাগের পূর্বে ূণবরস্ক যুবক ও যুবতী বলিয়! 
বোধ হয়।” 
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*২| খতুকি? 
গর্ভধারণের জন্য স্ত্রী জাতির প্রতি ২৮ দিন অস্তর জরায়ু হইতে যে রক্ত 

শ্বাব হয় তাহাকে খতু বল। মাঁয়। ডাক্তারের] পরীক্ষ। করিয়! দেখিয়াছেন, 
যে রক্ত কণ্), শ্লেশ্ম] বিন্দু; অধিক নংখ্যুক বহিত্তকের আইর ইত্যাদি খু 
রক্তে দেখ! যায় 

৩৭ খতুর সময় যে যে নিয়ম পালন করা কর্তব্য | ৃঁ 
:১। শ্লীনী নামক জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞাণবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া 

দেখিয়।ছেন যে, “খতুমতী নারী অতিশয় অপবিভ্রাথাকেন। সেষে স্থানে 

অবস্থান করে তথাকার উদ্ভিদে বিশেষ প্রকার পীড়াজন্সে ; ““মদ্য অয়ত্ব . 

প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার অনেক বিক্ৃত অবস্থা সংঘটাত হয় ।” ইংলগুদেশেও 

কোন কোন স্থানে অদ্যাপিও খতুবতী নারীগণ বিশেষ সতর্তার লহিভ 

থাকেন। এদেশেরত কথাই নাইন অতি পুর্বকাল হইতে বর্তমান লমস্ন 

পর্যন্ত এদেশে হিন্দুদের মধ্যে, সর্বত্রই (কতিপয় সভ্য ও শিক্ষিত নামধারী 

হতভাগ্য লোক ইহাকে “কুসংস্কার”, মনে করিয়া কোন নিয়মের অধীনে . 

থাকেন না! ! ) খতুমতী নারী অতিশয় অন্পৃশ্য জীব । ধতুকালে দে পতিতা! ' 
থাকে ব্রক্গচারীর নায় স্বতন্ত্র স্থানে শয়ন, স্বতন্ত্র ভোজনাদি করিয়। থাকেন। 

* পাঠক ! ইহা। “কুসংস্কার” প্রথা নয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বিজ্ঞানের দক্ষ 

ন্প্ম তত্ব ভাষগত হইয়া এই সকল ন্মুগ্রথ। সমটজে গুচলিত করিয়। গিয়াছেন। 

২। খ়ুর সময় সহবাস করিতে আধ্য ধষিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া 

গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক বি্প বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন ও 

লিখিয়াছেন যে, খতুর সময় সহবাস করিলে পুরুষের প্রস্রাব য্ত্রের কোন 

কোন গুরুতর পীড়1, উৎপন্ন হইতে পায়ে । এ ভিন্ন সে সময় অত্যাধিক 
উত্তেজন1* প্রাপ্ত হইলে ভ্রীলোকের অত্যাধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হইতে 

পারে। পেনডিক হিমোটাসিল (অর্থাৎ ষে পীড়াতে ভ্্রীলোকের বস্থি কৌঠ* 

রের গহ্বর মধ্যে -কোন স্থানে রক্ত জন্মে এবং এ রর্জী থলীতে আবন্ধ হয়, 

ভবে তাহাকে *পেনডিক হিমোটাসিল কহে) নামক পীড়া খতুর সময় লহবাল 

বশতঃ উদ্পপন্ন হইতে পায়ে ॥, 

৮ এসামুর্বেদে উক্ত আছে যে, যদি যজশ্রাবের প্রথম কি দ্বিতীয় নিবে 
রর 
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প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় দিবসে সন্তান দুর্বল পীড়িত, বিকলাঙ্গ ৪ অকালে নিধন 

প্রাপ্ত হয় কিন্তু যদি চতুর্থ দিবসেও শোণিত শ্রাব হয় তবে শুক্র ধৌত 

হুইয়। গেলে গর্ভ সঞ্চার হয় না। এই সকল গুরুতর নান! কারণেই হিন্দু 

শানরকর্তাগণ নানাবিধ স্থনিয়ম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আঁমর! সেই 
সকল নুনিয়ম গুলি ঘ্বণার সহিত উপেক্ষ। করিয়। “লভ্য* হওয়ার জন্য বিশেষ 

চেষ্টী করিতেছি 1! বর্তমান দময়ে শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ এই সকল 

শ্ুনিয়ম গুলি উপেক্ষা করা সর্বপ্রধান কারণ নয় কি? ফলতঃ এই নকল. 

গুরুতর নান! কারণেই বৌধ হয় ভগবান মনু লিখিয়। গিয়াছেন ₹- 

“নোপগচ্ছে প্রমত্তোৎপি্সিয় মাণ্তব দর্শনে । 
সমান শয়নে চৈব ন শয়ীত তয়। সহ |" 

মন্সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক । 

_ অর্থাৎ ইন্ল্িয়গণ একান্ত উত্তেজিত হইলেও রজোধর্শন নিষিদ্ধ ছিনত্রয়ে জীগমন 

করিবে ন| এবং তাহার সহিত এক শয্যাতে শয়ম করিবে ন1। 

“রজসাভিগ্ন তাং নারীং নরস্য ছযপ গচ্ছতঃ। 

প্রজ্জাতেজে। বলঞ্চচ্ষু বাঘু শৈব প্রহীয়তে |! এ ॥ ৪১ ॥ 

অর্থাৎ যে পুরুষ পুষ্পিত নারীতে গমন করে তাহার বুদ্ধি, তেজঃ। বল, 
| চু পরমায়ু সমুদয় নষ্ট হয়। 

৩। হিন্দুশান্্কর্তাগণ খতু্ানের পর পতি অথবা হুরধ্য দর্শন ক্মিতে ব্যবস্থী। 
করিয়াছেন। ইহার ও অতি ম্থন্দর বৈজ্ঞানিক কারণ রহিয়াছে, আমরা 

“গর্ভাবস্থায় ঘ্রীজাতির যে যে নিয়মে থাক কর্তব্য” প্রস্তারে. এ সম্বস্থে 

সবিস্তার উদ্ধত করিব। 
৪। প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন £-- 

«অঞ্জনাভ্যঞ্জনে ন্নানৎ প্রবাসৎ দস্তধাবনমূ । 
_নকুরধ্যাৎ লার্তবা নারী"গ্রহাণামীক্ষণৎ তথা ॥ 
নখানাৎ ক্কতনং রদ তাম পত্রাদি বন্ধনম | 
দঞ্ধে শরাঁচে ভু্ীতে পেয়হ্ চাঁ্জলিনা পিবেহ ॥” 

অর্থাৎ নারী রজদ্বলা হইলে তিন দিবস পর্যন্ত অঞ্জন (চক্ষে কাজল পর 

সি 

| ূ . , 

গর্ভ সঞ্চার হয় তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার অন্টান্ন কাল পরেই নিধন 
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অভ্যঙ্গ (তৈল হরিদ্রা্ি*মাখ।), সান, বিদেশে গমন, দত্তমার্জন, চন্ত্রগ্রহণ 
কি ুপ্য গ্রহণ দেখা, নর কর্তন এবং রঙ্জু নির্মানাদি কার্ধ্য-করিবে না! 
মুন্তিকা পান্রে ভোজন করিবে এবং পেয় দ্রব্য অঞ্জলী দ্বার! পাঁনঃ করিবে। 

মহধি বশিইদেব৪ এইরূপ বলিয়াছেন যথা £_-“রজন্বল| নারী তিন দিবস 

পর্ণ্যস্ত অঞ্জন ব্যবহার করিবে নাঃ শৈল মর্দন করিবে না। জলমগ্ন হইয়! 
নান করিবে না. খট্টোপরি শয়ন করিবে না, দিবা নিদ্রা! যাইবে না, অগ্নির. 
তাপ লার্গাইবে ন, রক্জ, নির্বাণ করিবে না, দত্তমার্জন করিবে না ও মাংস 

ভে!জন করিবে না।” 

৪ | সহবাসের সময় । 

প্রচীন আর্য্যের1 সকলেই একবাক্যে -দিবাভাগে শ্রীগমন নিষিদ্ধ করিয়া 

গিয়াছেন। শ্রুতিতে দিবাভাগে সহবাস সম্বন্ধে লিশিত আছে যথা! £-- 

*প্রাণৎ বা এতে প্রন্বত্থীতি যে দিবা রত্য। সৎযুজ্যন্তে। 
্রদ্ষচর্চাসমেব তত্যৎ রাত্রি সৎযুজ্যন্তে ॥% 

অর্থাৎ যাহার! দিবসে ভ্ত্রীগমন করেন, - তাহার প্রাণকে হয় 

করেন । টি 

যাহার! রাত্রি সংযুক্ত) হন তাহারা ত্রচ্মচর্্য করেন। 

মহঠ্ি গশত্খ লিখিত ম্পঠাভিধুনে উল্লেখ করিয়াছেন 3-“দিবাভাগে 

কখনও সৃহরান করিবে ন1। ধর্্বকা আপক্তস্ব মুনি বলেন £-“দিবাভাগেও, 
সন্ধি সময় সহবাসে আদ্ুনাশ হয়। | 

প্রাচীন আধ্যের! সহবাস সব্বন্ধে অনেক প্রকার নিয়ম পালন করিতেন। 

তন্মধ্যে কতিশর তিথি ও নক্ষত্রে, সংক্রা্তি পর্বদিনে, রুগ্রদেহে, হখ ও বিষা-. 

"দের সময় ইত্যাদিতে স্ত্রী সহবাস করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়! গিয়া 
ছেন। ভগবান মন্থু বলিয়াছেন £-- . 

“খু কালাভিগামীস্যাৎ শ্বদার নিরতসদা / 

পর্ববর্জঞং ্রজেসষৈনাৎ তদ্ধ তো রতি কাঁম্যয় ॥ 
মন্গনংহিতা) ৩য় অধ্যায় ॥ ৪৫.। 
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অর্থাৎ পরদ]রের প্রতি অভিলাষ ন! করিয়। আপন ভার্ধ্যার প্রতি সতত 

. জঙ্ুরক্ত থাকিবেক, অজাত পুত্র ব্যক্তি খ্ুতুকালীন অবশ্যই ভার্ধযা- 
গমন করিবেক, না করিবে পাপ জন্মে। গ্তু মর ভিন্ন অন্য 
সময়ও সহবান করিতে পারিবে, কিন্তু অমাবগ্যা্দি পূর্বে গমন করিবে না। 

আমাদের দেহ প্রকৃতির সহিত গ্রহ /নক্ষত্র ইত্যাদির কি প্রন্কার সন্বন্ধ 

তাহা আমরা জ্জাত নহি | শ্ুতরাং তিথি বিশেষে নক্ষত্র বিশেষে সহবাস 

করিলে কি কি অনিষ্ট হয় তাহা! আমর! বলিতে পারি না । কিন্ত অআাবস্যাও 

পুণিমা তিথিতে আমাদের শরীরে রসভাগ অধিক হয় ্থতরাং শুক্ষেয়ও 
পরিবর্তন হয় অর্থাৎ গুক্রের রসভাগও অধিক হয়। সেই অত্যাধিক রসভাগ 

যুক্ত গুক্র অথব্1 বিকৃত শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হইলে, সেই "গর্ভস্থ সন্তান 
« কখনই পুর্ণাঙ্গ, নিরোগী ও দীর্ঘ হইতে পারে না। এভিন্ন অমাবস্যা ও 
 পুমিমা ইত্যাদি তিথিতে সহবাস করিলেই স্ত্রী এবং পুক্রষের উভয়েরই অত্যন্ত 

বলক্ষয় হইয়! থাকে । 
:.. হর্ষ ও বিষাদ ও পর্বা ইত্যাদি সময়ে মানসিক অবস্থা পরিবর্তন হ়্। 
অর্থাৎ কোন বিষাদের কারণ উপস্থিত হইলে মানসিক অবস্থা! অত্যন্ত বিকৃত 
হয় সুতরাং শুকরের অবস্থাও ছ্যনাধিক পরিমাণে বিরত কি অবস্থাত্তর হয়, 
হর্য ইত্যাদি কারণেও শুক্রের আবস্থাস্তর হওয়ার বিশেষ 'সম্ভব রহিয়াছে। 
এই সকল কারণেই এ সকল সময় সহবাস করিতে প্রাচীন স্থবির. পুনঃ পুনঃ 
নিধেধ করিয়া গিয়াছেন। বিকৃত অথবা অবস্থার শুক্র ও শোতে কোন 

সন্তান জগ্ম গ্রহৰ করিয়া অকালে নিধন, অথবা ছুর্বল ও অন্তান্ু না 

হয়, কাজেই ইহাই তীহার্দের সর্বপ্রধান লক্ষ ছিল। আমর! এ 
সকল তত্ব জানিনা বুঝি না, “কুসংস্কার” ও “কুরুচি" বলিয়া উপেক্ষা 
করিয়! থাকি !! | 

& | পুত্র কন্যা হওয়ার কারণ ! 

এ সম্বন্ধে তগবান মন্ধ রলেন £-- 

“খতুঃ স্বাভাবিকঃ স্্রীণাৎ রাব্রয়ঃ যোড়শ স্বতঃ। 

চতু্ভিরিতবৈঃ সার্মহোভিঃ সঘ্বিগ্রছিতৈঃ ॥ ৪১॥ 
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ভাসামাদ্যাশ্চততরস্ত নিদ্দিতৈকাঁদশী চ যা |. 
ত্রয়োদশী চ শেষাস্ত প্রণস্তা দশ রাত্রয় ॥ ৪৭॥ 
ুগ্মাহ পুত্রাজায়স্তি স্ত্রিয়োতুগ্মান্ রাত্রিযু। 
তন্মাদ্যুগ্মান পুত্রার্থা স্বিশেদার্তবে স্ত্রী ॥ ৪৮। 
পুমান পুংসোৎধিকে গুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রীয়াঃ ! 
ঈমেহ পুন পুতস্ত্রীয়ে৷ বা ক্ষীণেৎল্পে চ বিপর্য্যঃ ৪৯ 
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্ানু স্ত্রীয়ে। রাত্রিষু বঙ্জয়ন | 
্রম্মচার্ষেেৰ ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসনৃ ॥ ৫০ ॥ 

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের খ্নতু যোড়শ রাত্রি স্বাভাবিক জানিবে তন্মধ্যে শোণিভ 

শ্রাবযুক্ত চায়ি রাত্রি অতি নিন্দিত হয়| ৪৬।॥। তন্বধ্যে প্রথম চারি রাত্রি 

ও একাদশ ও জয়োদশ রাত্রি, এই হয় রান্রি খভুমতী জীগমণে নিষিদ্ধ হয়; 
তদতিরিক্ত দশরান্রি গমনে, প্রশন্ত জানিবে ॥ ৪৭ ॥ এই পূর্বোক্ত দশ 

রাত্রির মধ্যে ছয়, অষ্ট, দশ প্রভৃতি যুগ্মদিনে শ্ত্রীত্তে গমন করিলে পুত্র জন্মে 
এবং সাত প্রভৃতি অধুগ্ম দিনে গমন করিলে কন্যারজন্মে। অতএব পুক্ত 
গার্থা ব্যক্তিগণ ধতভুকালে (যোড়শ দিনের মধ্যে ) যুগ দিনে ভ্ত্রীতে গমন 

, করিবেক ॥ ৪৮ ॥ পুরুষের বীর্ধ্যধিক্য হুইলে অধুগ্ন রাত্রিতেও পুরজন্মে, 
বীর বীর্যযুখিক্য হইলে যুগ্ধ রাত্রিতে গপ্কন্যাহয়ু। যদি উভয়ের খ্বীর্ধ্য সমান 
হয় তবে ক্লীৰ বা যমজ পুজ্রকন্যা হয়, যদি উভয়েয় বীর্য অসার বা অল্প হয় * 
তবে গর্ভ হয় না। ৪৯। রিনি পূর্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও তথ্যতিরিক্ত 

অনিন্দিত অষ্টরাত্রি এই চতুর্দশরাত্রিতে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ 
পর্ব বর্জিত ছুই রাত্রিতে শ্রী সংসর্গ করেন তিনি যে কোন আশ্রমবাপী হউন 
নন কেন তাহার ব্রহ্ষচর্য্যের হানি হয় না। ৫ আমুর্কেদ কর্তাগণ ভগবান 

মন্্র এই ব্যবস্থামতেই তাহার! পুত্র কন্যা হওয়ার কারণ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন & ভগবান মন্তু ৪৯ শ্লোকে যে কথ! লিখিয়াছেনম্তাহা বিশেষ বিশেষ 

স্থলে হইয়। থাকে নতুবা সাধারপতঃ &৮ শ্লোক অন্্যায়ীই পুভ্র ও কন্যা উৎ্* 

পন্ন হইয়া থাকে । | টু 
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* এখন যেমন লে।ক কিসে ঘোড়া ভাল হইবে, কিসে কুকুর ভাল হইবে, 

কিসে গাছ ভাল হইবে ইত্যাদি বাহ্িক উন্নতির চিন্তা করিয়া থাকেন ও 

তাহার উপায় অবধারণ করেন, প্রাচীন কালের আর্য মছোদয়গণ তেমনি 
কিসে মানুষ ভাল হইবে কেবল মাত্র তাহারই চিত্ত করিতেন। কিকার্যয 

করিলে, কি নিয়মে থাকিলে উৎকৃ্ গম্তান জন্মিবে তাহাদের« ইহাই সর্ব 
প্রধান চিন্তা ছিল। ধার্শিক, সতাবাদী, জিতেষ্দ্রিয়, বলশালী বিক্রমান্বিত 

ও স্মরশীল পুত্র কন্যা উতৎ্পাদনকরাই তীহাদের দর্ব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
বল] বাহুল্য যে, তক্জন্য তীহার। প্রথম হইতে ক্ষেত্র সংস্কার অর্থাৎ 

যাহাতে সম্তান উৎপাদন করিতে হইবে, তাহার বিবিধ সংস্কারক করিতেন। 

বশ্থ সহ্ধন্থিণীগণকে রজোদর্শনাবধি নানাবিধ নিয়মের অধীনে রাহিতেন। 
ভাহারাও (প্রাচীন আর্ধ্য রমশীগণ ) রজো দর্শন দিন হইতে প্রসবকাল পর্ধ্যস্ত 
পাপন আপন পতির অথব। শাস্ত্রের ব্যবস্থ/ন্ুসারে অবস্থান করিতেন । 
প্রাচীন কালের রমণীরা অশেধ বিধ কষ্ট স্বীকার করিয়। নানা বিধ কঠোর 
নিয়ম পালন করিতেন। ন্তুক্্রভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পই দেখা যাইবে 
যে, প্রাচীন কালে অর্থাৎ যে সময় রমর্ধীগণ এ «সকল নানাবিধ শ্থনিয়ম 

পালন করিতেন, সে'সময়ের লোক সকল অরোগী, দৃঁকায়, বনিষ্ঠ, সরল 
হ্বতাঁব, ধার্মিক ও দীর্ঘাস্থু হইতেন। এখনক'র “শিক্ষিতা” ও “সভ্যা* রমণীর! 
ইহার একটি ম্থনিয়মও রীতিমত পালন করেন না । পাশ্চাত্য দেশ সমুহেও 

সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই; এ ভিন্ন' পাশ্চাত্য 

দেশের বিজ্ঞানেও এ পর্যন্ত এ সকল তত্থের বৈজ্ঞানিক তত্ব সমুহ 'বিষদরূপে 
আবিষ্কার হয় নাই; ্থতরাং পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত মহোদয়ের যে & 

সকল নানা বিধ গ্থনিয়মগ্ুলিকে “কুসংক্কার” ইত্যাদি বলিয়া উপেক্ষা 

করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?" যাহাহউক বর্তমান 
সময়ে গ্রাচীন & সকল স্থুনিয়ম প্রতিপালন না! করায় সন্তান সম্ভতিও সর্ব 
প্রকারে হীন হইয় জন্ম গ্রহণ করিতেছে। বর্তমান সময়ে যাহারা “বালিকা 

বিবাহে" দেশ রসাতলে গেল বলিয়! প্রতি নিয়তঃ চীৎকার করিতেছেন, তীহীদের : 
উচিত সর্ধাাণ্রে সমাজে সেই প্রাচীন নিয়ম সমূহ দৃঢ়ভাবে পুনরায় প্রচলন করা। 
নতুব। তাহাদের চীৎকারই মাত্র সার হইবে ফলে সর্মীজের কোনই মঙ্গল হইবেন! 
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৬| গর্ভাবস্থায় কি কি নিয়ম পালন কর! কর্তব্য | 

১। ভগবান মন্থ ও মহাযেগী যাআবন্ক্য বলিয়াছেনঃ__ 
“নারী রজোদর্শন দিনাবধি ১৬ দিন পথ্যস্ত গর্ভধারণের যোগ্যা থাঁকে। 

অতএব এ ১৬ দিবস মধ্যে ধুগাদিনে রাত্রি একবার মাত্র অভিগমন করিবে।” 
২। সংস্কার মমুখ গ্রন্থে, স্ত্ীজাতিক্ঈগর্ভবস্থার সময় পতিও গর্ভিণীর নিষ্ন 

লিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে আদেশ আছে। তন্মধ্যে পতির নিয়ম 
গুলি অঞ্খে উল্লেখ কর! হইল। তথাঃ__ 

«বপনৎ মৈথুনং তীর্ঘৎ বর্জয়েৎগুর্ব্িণী-পতিঃ | 
শীবঞ্চ সপ্তমান্নাসাদুর্ঘাধান্যচ্চ বেদবিৎ ॥% 

অর্থাৎ পীর গর্ভ ছয় মাসকাল পূর্ণ হইলে পতি মস্তক মুগ্ডন, জী, রঃ 

তীর্থ যাত্রা, শ্রাদ্ান্নভোজন এবং অন্য শাঙ্ধে যাহ! নিষিদ্ধ বলির! নিণীর্তি 

নন রি সমন্ত বঙ্জণ করিবেনু। 

প্রযক্ত গর্ভ। পত্তিরন্বিষানং ম্বতস্য বাহৎ ক্ষুরকর্ধ সঙ্গম | 

তস্যাস্ত যত্বেন গুয়াদিতীর্ঘৎ যাগাদিকৎ বাস্তবিধৎ নকুর্য/ৎ। 

অর্থাৎ গর্ভবতী রমণীর পতি সমুদ্র যাত্রা, শব বহন, ক্ষুরকার্ধ্য গয়াতীর্ঘ 

গমন, যাগ, যজ, বাস্ত বিধির অনুষ্ঠান করিবে না । 
মহধি,অত্রি গর্ভ সময়ে সহবাস নন্দ্ধে বলিয়াছেনঃ__ 

“ঘনাসাৎ কাময়েন্সর্তে। গর্তিনীৎ স্ত্িয়মেবহি 1 

মনুষ্য ছয়মাস কান্ত পর্য্যস্ত গর্ভিণী রমণীকে প্রার্থন। করিবেন তৎপর 

আর নহে। ফলতঃ গর্ভাবস্থায় কোন সময়েই সহবাস করা উচিত নহে। 

 মহধি অত্রির বিধির উদ্দেশ্য এই ঘে যাহারা! একান্ত ইন্জিয় সংঘমে অপারগ 

' তাহার। ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থন। কন্পিবে। 

৩। এত গেল পতির পক্ষে নিষেধ, এক্ষণে গিশীর পক্ষে কি কি নিষেধ 

তাহা পল্পপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ হইতে বাঙ্গালা টর্চার সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া 

হইল ॥ বথাঃ-- 

«গর্ভবতী রমনী অপরিষ্কার অর্থাৎ দ্ধাল থাকে, সে: স্থানে বলিশ ন। ৃ 
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মুষল, উদ্দুখল কি অন্য কোন উর্চ পদার্থের উপর ,উপবেশন করিবে না। 

ভূবদিয়া স্নান করিবে না? শুন্য গৃহে বাস ও.শয়ন করিবে না। নখের 
দ্বার! "ভূমি আলোড়ন করিবে না। সদা সর্বর্ী শয়ন করিয়া থাকিবে 
না। ব্যায়াম ও উৎকটু .শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ ; তুষ, 
অঙ্গার, ভক্ম ও অস্থির উপর শয়ন কন্ধিতে নাই। কলহ,. গান্রানঙ্ অর্থাৎ 
ছাইতোলা অথবা ঙ্গ মোউটন নিষেধ |“ উত্তর শিরে ও অধ? পিরে অর্থাৎ 
মাথানীচু করিয়া! শয়ন অবৈধ । বিবস্থ! হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া ও লয় সর্বদা 
ভিজ] পায়ে থাকা নিষিদ্ধ । সন্ধ্যাকালে ভোজনকর। গভিণীর পক্ষে অকর্ডব্য। 
নদ] সর্বদ। বৃক্ষমূলে গমন, উপবেশন নিষিদ্ধ / গভিণী রমণী ইযদ্ উষ্ণ জলে 
'ান করিবে। দানশীল] ও ধর্ম বিষয়ে পর্বদ| চিন্তা! করিবে। হস্তী, অখ, 
ও তৎগ্রীকায় অন্যকোন মানে উঠিবে না। পর্কভারে হন. উচ্চ নীচ ভূমিতে 

. চলাচল কর] নিষেধ । ব্যায়াম, শীঘ্র গমন, দৌড়াঁন, শকটারোহন, শোক, 
যনক্ত মোক্ষণ, তয়, উপুর হইয়! বস! কামূক্রীড়া৷ দিবানিদ্রা। রামি জাগরণ 
এ সমস্ত গতিনীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। অত্যন্ত ঝাল ও অত্যন্ত অল্প ভোগন 

ভাল নহ্কে এবং বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ। অতুযুকণ) অতি শীতল ও গুরুতর 
দ্রব্য পরিত্যাগ কর] কর্তব্য । ধে গঞ্িণী”এই সক নিয়ম পালন করেন, 
তাহার সন্তান হইলে দীর্বায়ু ও বৃদ্ধিযুক্ত হয়। ইচছার ব্যতিক্রম করিলে হয় 

_ গর্ভপাৎ ন! হয় সম্তানের ও গতিণীর কোন না কোন অমঙ্গল ঘটনা হইয়। 

থাকে | . 

.. বর্ণমান.সময়ে আমাদের শিক্ষিত! রমণীর! এ সকল নিয়ম প্রায়ই পালন 
ফ্রেম না! ! ফলও সেইরপই হইতেছে! যাহা হ্টক আমরা! উপরিউক্ত 
.শ্ুনিয়ম গুলিয় বিষদ ব্যাখ্যা না করিয়। পাশ্চাত্য দেশের ডাক্তারগণ গভিনীর, 
- কিছি নিয়লে থাক! কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 

করিলায়। এ ভিন্ন গর্ভপাতের কারণ গুলিও উল্লেখ. করিলাম পাঠক 

_ মছোদয়গণ | আর্ধ্য মহধিপ্। প্রত্যেক বিষয়েই পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ (অপেক্ষা 

| কতক গৃরিমাণে গরুত্যেক বিষয়ে 'অহ্সদ্ধান করিয়া গিয়াছেন, ভাহায় 
১: প্রতিও একটু বিশেষ দৃষ্টি করিয়। দেখিক্নেন। 7৯৭ 

শঢাক্তার তক মহোদয় লিখিয়াছেন £--“গর্ভবতী রমন জবিক জগ, 
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! লিছিল স্থানে ভ্রমণ, নৃত্য” গুরুদ্রব্য উঠাঁন, অধিক নিদ্রা, নিতান্ত অয় নিষ্লা, 
দিবা নিদ্রা! নিষিদ্ধ, এ ভিন্ন থিয়েটার দেখা, বল খেলা! ও কোন শ্রকার 

জনতার মধ্যে যাওয়াও কর্তব্য নহে।” র 

ড।ক্তারের! গর্ভপাতের কারণের মধ্যে ভ্রমণ, দৌড়ান, অত্যন্ত পরিশ্রম, 
মানসিক ভয় তাস. বিষাদ ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। গর্ভা- 

বন্থায় প্রহ্থতির কিকি অনিয়মে ফন্তান বিকৃত, বিকলাঙ্গ, জড়. ইতার্দি . 
হয়, তাহ ডাক্তারের! পরিষ্তার ভাবে কোন তত্ব এ পর্যন্ত সংগ্রহ করিদ্ধে 
পারেন ন।ই। 

" . ু। গর্ভসঞ্চার প্রণালী। 

পাশ্চাতা দেশের ব্যারী প্রভৃতি ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে, শুক্- 

'কীটগণ ভত্রীবীজ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে । ইতর জন্তদের হ্বীবীজের 
মধ্যে শুক্রকীট ধাকিতে ব্যারী সাহেব শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল 
কোন ইতর জঙ্থুর জ্রীবীজে একটী ছিত্র থাকে. এই ছিদ্র যায় শুক্রকীট 
উদ্ধধ্যে প্রবেশ করে! কিন্তু স্তনপান্ীদিগের হ্রীবীছে, এ ছিদ্র দেখ। যায় 
না। নিউ পোর্ট সাহেব বলিয়াছেন একটা ভ্রীবীজ মধ্যে বহসংখ্যক গুক্রকীট 

বং কীটের সংখ্যা যত অধিক গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা তত অধিক ।' 

টি উভয়ের সন্মিলনে এক নৃত্রন জীব স্মষ্ট হয়। 
ফলত? পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ এখনও জীবের উৎপত্তি শন্বনে 

কোন নিগুঢ় তত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। এ সকল নিগৃঢ় তত্ব মেচ্ছ শু 
ঘরন প্রভৃতি জাতিগণ অবগত হইতে না পারাতেই হিন্দু-ধর্শের সহিত তাহাদের 
এত বিরোধ! এ সম্বন্ধে পিতবর শ্রীযুক্ত ইন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় মহাশয় 
আস্তিক ও নাস্তিক * প্রবন্ধে যাহা লিথিয়াছেন আমরা তাহার কতিপন্ন 
থান এস্থলে উদ্ধত করিব । তিনি লিখিয়াছেন “ক্নেচ্ছ মনে করে যে, আঁতৃ- 
ড়েই জীবের সটিও ন| হয় বড় জোর গর্ভেই জীবের সৃষ্টি; ওদিকে শশানেই 

জীবের বিনাশ । আর না হয় ত মৃত্যুর পর অনন্ত শর্ণ বা অনন্ত নরক ॥ 
ক্লেচ্ছ মনে করে গর্ভ সঞ্চারের পূর্কে জীব আদৌ কোথাণড ছিল না । কোন 

" » বোব্যান পিকা হইতে উদ্ধত। 



এক রকমে অকস্মাৎ অড়পদার্থের সং ্যাতেই জীবের উৎপত্তি হয়। সেই 

জড় সংখাযাতের কিয়া যখন বন্ধ হয়, জীবও সঙ্গে সহঙ্গ শূনো মিলাইয়া যায় 

জীবকে যে কোটা কোটা জন্মে, কোটী কোটা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া কোটী 

কোটী দেহে, কোটা কোটা বার বধ দুঃখ ভোগ, করিতে হয়, ইহা ক্লেচ্ছ 
বুষ্ধির আয়ত্ব হয়না । এক জদ্মের কর্মফল জন্ম জন্মাররে জীবের অনুসরণ 

করে, অলক্ষিতে জীবের স্থখ ছঃখের কারণ ৬ েচ্ছ একথা ওনিংল উপহাস 

যোগ্য প্রহেলিকা মনে করে । টচতনাই জড়ের আশ্রর এবং, জড় চৈতনোর 

আধ্রিত, ম্নেচ্চ ইহা জানে ন1। শ্লেচ্ছ মনে করে যে. জড়ই চৈতনোর আশ্রয় । 

জড় হইতেই চৈতনোর উৎপত্তি হয়। গ্লেচ্ছ যেমন বুঝে তেমনই বুঝায় । 

এই সকল ধারণাই স্নেচ্ছ শিক্ষার মূল ভিত্তি। 

. ব্রাহ্মণের শিক্ষা অনারূপ । জীবের টি হয় না, জীব অনাদি । দে 

ধারণের হেতু যে কর জীবের স্থথ ছুংখেরণনিদান, সেই কর্ম্মও অনাদি । কর্ম 

কল ভেদে জীবের জাতিভেদ হয়, তাহা হইতে জীবের অধিকার ভেদ হয়। 

কর্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবে সুখ ছঃখের ভেদ হয়। কর্ম ্ অন্ুসাঁরেই জীবের 

/আয়ুক্ষাল সম্বন্ধে তারতম্য হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের ( হিন্দুর) ধারণা । ন্তরাং 

শিক্ষার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ক এবং অধিকার লইয়। শ্লেচ্ছের সহি ব্রাহ্মণের 

: (হিস্ছুর ) বিষম ঘন্ব-। এ. | 

:; শ্লে্ দেখে স্থুল। বুঝে স্কুল. ভাবে& স্থূল ৷ স্কুল বুদ্ধি প্নেচ্ছে, সৃপ্ম বুদ্ধি 

ল্লাই, হইতেই পারে না। : স্থই শ্লেচ্ছের প্রমাণ। এই জন্যই» শ্রেচ্ছ সকল 

“মাছরকেই একই প্রকার মনে করে। মাহুষে মনন্থুষে জন্মগত অধিকারের 

ধ্বী ভেদ আছে. এবং সেই হেতু মাহবের মধ্যে রাহ্মণাদি অবান্তর জাতিভেদদ 

আছে, শ্লেচ্ছ তাহ) দেখিতে পায় না, স্তরাং বুঝিতে পারে না, ্বীকারও 

করেনা । কোন স্কুল পদার্থ ৫ি ক ভাবে সংগ্রহ ক'রলে এবং কোন্্সুল পণগা- 

কে কি তাবে ত্যাগ করিলে সেই অধিকার বীজের পু বর্ধন করিতে পারে 
এবং কালক্রমে উহ হইতে জাতির “বিকাশ হয়, তাহা শ্লেচছ বুদ্ধির অধি- 
»ছয্য নহে এই কারণেই খাদ্যাগ্রাদ্যের বিচার, সংসর্গ বিদর্গের বিচার, ধর্া- 
-বর্বর বিচার প্রতি গুক্মতবে শ্্রেচ্ছ নিতান্তই, অপটু। শ্নেচ্ছ বুদ্ধি অতি- 

মাত্রায় তামসী বলিয়া পদার্থের শ্বরূপ বা প্রককততত্ব, তাহার সমীপে গ্রতিভতি 
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হইতেই পারে না। অথচ তমঃ সম্তৃত অজ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত ে্ছ দ্ধ 
শ্বকীয় ভ্রম বুঝিতে বা স্বীকার করিতে আরও কুরিত হয় 1”. 

আমুর্বেদে ও হিন্দু লান্গে জীবের উৎপতি সম্বন্ধে যে সকল ্ ক্ষ 

তব লিখিত আছে, তাহ আমরা সংক্ষেপে নিষ়ে উদ্ধৃত করিলাম । নি 

পশ্রচত লিখিত আছে £- * 

“স্ত্রী পুরুষেয় সংসর্গ কালে বাসুদ্বার। শরীর হইতে এক প্রকার তেজঃ 

( উদ্মা )উদ্ভূত.হয়। $ তেজঃ ওঁ বাস্ুর সংযোগে পুরুষের শুক্র ফরিত হয় 

গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে; এবং উহা পূর্বোক্ত প্রকারে-_গর্ভাশরাগত আর্তব 
শোণিতের সহিত বিশিষ্টরূপে: সংযুক্ত হইলে গর্ভরূপে পরিণত হয়।” 

“ক্ষেত্র: + * চেতনাবন্তঃ শ্বশ্বতাঃ লোহিতরে তমে1ঃ সন্গিপা 

তেঘভিব্যজ্যন্তে |” « 

অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপে শুক ও আরবের সম্মিলন অনির্বচনীয় কারণে 

চেতন!বান্ ক্ষেত্রজ্জ ( জান্তা ) বাসি প্রবি হয়েন। 

বাভট বলেন £-- ১ 

“যেমন কাচ খণ্ড 4 স্বযকান্ত মণি) ও ু ধর্য তেজ: উপধুক্তরূপে লশ্মিলিত 

হইলে তাহা হইতে অগ্নি উদগত হইয়া নিষ্্থ কাঠীদি বস্ততে অলক্ষিতভাবে 

প্রবিষ্ট হয়, তজ্জপ জীবাক্মাও সংযুক্ত শুক্র শোণিতে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট 

হইয়1 খাকেন।” 
ভ$র্ব প্রকাশে উক্ত আছে £-৯ 

“গুর্তাশয়স্থ শুক্র ও শোণিত চৈতন্যময় আত্মার সহিত সংমিলিত হইতেই 

তাহাকে গর্ভ বল। যাক ।” 
শ্রুতি? লিখিয়াছেন [-- | 
“অগরিঃসোমো বানু সত্বংরজন্তমঃ পঞ্চেন্তরিয়ানি ভূতাম্মেতি প্রাণীঃ ।” 

অর্থাৎ, ক্ষিতি, আকাশ, অগ্নি ( পাঁচক, ভ্রাজক, আলোচক, রঞ্জক, সাধক ). 
সোম, (জলাম্বক, শো, শুক্র ও রস প্রভৃতি ) বানু, (প্রাণ, অপান, সমান, 

উদান ও বান) মনোবপে পরিণত সত্ব, রজঃও তম£ গুণনরয়, পঞ্চেন্িয় 

(শ্রেবণ, স্পর্ণন, দর্শন, রসন ও বাশি) ও নীবাখা, এই. মমন্তই 
গর্ভের প্রাথ। ১ 
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| শক্ত বলেন ।-_ 
“ সেই চেতন্যাবস্থিত পঞ্চতৃতাত্মক গর্ভকে, বানু গঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিভাগ 

সবার বিভক্ত করে । তেজ:, পরিপাক ক্রিয়। বার! একরূপ হইতে রূপাত্বরিত 
কয়ে। জল, শ্বীয়গুণে ক্রেদযুক্ত করে। পৃথিবী, ম্বীরগুণে কঠিন করে! 
আকাশ অবকাশ দানে দিন দিন বঞ্ধিত-্ষয়ে 1” 

* ভাব প্রকাশে লিখিত আছে £-- 

িইপূপ বিবঞ্ধিত গর্ভ যখন হত্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়, তখন 
তাহাকে শরীরী বলে।"' 

হিন্দু শাহ সমূহে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল সুদ্ম নুদ্ম ভন্ব লিখিয়া 
গিয়াছেন আমর! জাতি ভেদ প্রস্তাবে তাহ সবিষ্তার উল্লেখ করিব । 

৮1 সন্তানের বিকৃতান্গের বিবরণ | 

খ্তুকালে যেরূপ অহিত ব্যবহার করিলে গর্ভের যে যেরূপ বিকৃতি হইজে, 
পারে তাহা খভুবিবরণে কথিত হইয়াছে ।. গর্ভাবস্থায় যে সকল অহিত 
ব্যবহার করিলে গর্ভের যে যেরূপ বিকৃত “্ছইতে পারে তাহা গর্ভিনী-চর্যাা 

প্রকরণে কথিত হইয়াছে । অবশিই কতিপয় বিকৃত বিষরণ নিয়ে লিখিত 

হইতেছে । | 

ভাৰ প্রকাশে লিখিত আছে £-- ্ 

“গর্তিণীর অধিকাংশ মধুর দ্রধ্য, এবং সি গদ্য, দ্রব। ও লঘুপাক, ন্ুসংস্তি 

ও অনিদীপ্তিকর দ্রব্য তোজন করা কর্তবা। এবং রন : স্ব আম্রাণ, নয়নের 

অপ্রিয় বন্ধ দর্শন, কণের অপ্রিয় বাকা শ্রবণ , গুক্ক পর্ণসি ও, বা ছর্ণন্ধ অন্ন 

ভোজন, অতভ্যুচ্চস্বরে বাক্য কথন, গাত্রে অধিক তৈল মর্দন ব! গাঁজ মাঙ্ন, 

কঠিন আসনে উপবেশন, অতুযন্চ স্থানে শয়ন নিতান্ত কর্তব্য 3 ৮ 
বাভট বগেন £-- 

“কারণ এ সমস্ত শত আহার ওৎদ্সাচরণ করিলে গর্ভব্রাব, অথবা কু্ষি 

আধ্যেই গর্ভ শুক বা! মৃত হইতে পারে।" 

২ - শক্ত লিখিয়াছেন £-. 

শ শগতিঝর বে যে দ্রবো অভিলাব জন্মে, তাহ প্রাণ্ড না হইলে গর্ভ" 
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সন্তান কুজ, কুৰী, (বিকুত হস্ত ), মৃক, ( বোব1 ) সিস্তিন (সান্ুনাসিক ভাবী) 
খঞ্জ (খোড়া) জড়, বামন, *বিকতচক্ষু (ট্যার1) অথব। অন্ধ হইতে পার়ে। 

কারণ মাতার অভিলাষেই গর্তস্থ সন্তানের অভিলাষ প্রকাশ পায়, তাহা পূর্ণ 

না! হইলে অসম্পূর্ণ! হেতু সন্তান বিক্লৃতাঙ্গ হইতে পারে ।” 

* ৯॥ যমজ ও পা হওয়ার কারণ ! 
০ স্বন্ধে স্ক্রত; বলেন £ 

“নী এবং পুকষের সংযোগ কালে গর্ভাশয়ে পতিত বাঁজ (শুক্র) গর্ডা- 

শয়স্থ বাস্ু কান্ত ই অথবা! অধিকতাগে বিভক্ত হুইলে যমজ সন্তান উৎপন্ন 

হইয়া! থাকে ।" 

“গুক্র এবং শোণিতের সায্যাবন্থা থ;কিলে নপুংসক সন্তান: জে 1” 

১০1 সন্তানের বিবিধ বর্ণ প্রাপ্তির কারণ? 

এ সন্বদ্ধে ন্ুশ্রুতঃ গ্রন্থে লিখিত আছে £- 

“পঞ্চভূতান্তর্গত তেজঃধাতু পাধিবাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ 
বর্ণের উৎপত্তি করে। ,গর্ভোৎপৃশ্থিকালে তেজধাতু অধিকাংশ জলীয় ধাতুর 
সহিত মিলিত হইলে গর্ভগৌর বর্ণ হয়, এঁ তেজঃ ধাতু অধিকাংশ পথিৰ 

. ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কুষঃ বর্ণ হয়! অধিকাংশ পাথিবও আকা- 

শীয় ধাতুর স্ছিত মিলিত হইলে ধু শ্যামবর্শ হয় | এবং এ তেজধাতু অধি-. 

শে জঙ্গীয় ও আকাশীয় ধাতুর স্ছিত মিন্তিত হইলে গৌর শ]ামবর্ণ হয় 1", 

রিনি 

ধন্ম রক্ষা । 

(প্রাপ্ত, বুদ্ধের লেখ! ) 

এই সংসারে অনাদ্দিকাল হইতে সনাতন ধর্ন্চলিয়া আপিতেছে সত্য 

কিন্তু বর্তমানে বাহ দৃষ্টিতে সেই সনাতন ধর্ম মলিন বলিয়। বোধ হইতেছে। 

এরূপ মলিন হইব!র হে কি ও তাহ] কি প্রকারেই বা সংশোধন হয় ..এই 

' শ্রশ্ঘই হিন্ছু ছাদয়ে বর্বর! সমুখিত হইয়া থাকে । 7 
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কিন্তু ধশ্ব কথন মলিন হয় নাই, ধন্ম চিরকাল সমান আছে তাহার হাস 
বুদ্ধি নাই। .যথা-__ | 

মাসাব্ব যুগ কল্পেবু গতাগম্যে ঘনেকধ1 

নোদ্দেতি নাস্ত মেত্যেকা সন্িদেষা সয়ন্প্রভ! ॥ 

ধর্ম কখন মলিন হয় নাই, মলিন হইবার বস্ত নয়। তবে সংসারের 

(লোকের মন্দ বাসনাতে বুদ্ধি মলিন হইছে, বুদ্ধি দোষে ধমকে মলিন 
'বোধ-হহাতিছে। € 

যেমন মেঘাচ্ছন্ন ও কুজঝটিকাদিতে হৃধ্যকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে 
হূর্ধ্যকে মলিন দেখায় কিন্ত বিবেচন। করিয়] দেখিলে, হুষ্য মলিন হয় নাই 

ও তাহার প্ররকাশ-সভাব আবরিত হয় নাই। ক্ুর্যয প্রকাশেই আররণ গুলি 

প্রকাশ পাইতেছে, হুধ্য যেমন তেমনি আছে, তিনি জানেন ন! য়ে ভীহাকে 
আবরণ করিয়াছে । তদ্রপ ধর্ম মলিন হয় নাই, বুদ্ধির মলিনে বর্ণের মলিন 

বোধ হইতেছে । 

বুদ্ধি যত্র করিলে পরিস্কার হয়। বুদ্ধি নির্মল হইলেই নির্মল ধর্দ 

প্রকাশ পায়, কেবল বৃদ্ধির মলিনে ধশ্ব মলিন. বৌধ হয় এইমান্র। 
পিতলের গ্রব্য ভল্ম ও মৃত্তিকাদির দার! পরিঞণ।র হয়, বুদ্ধি তাহ] হয় ন|। 

বুদ্ধি গুণেতে পরিস্কার ও অপরিক্ষার হয়। রজন্তমোতি ভূত*বুদ্ধি মলিন হয়, সত্ব- 
গুণেরআবির্ভাব হইলে পরিষ্কার হয়। মলিন সত্ধতে অসৎকাধ্য ওমলিন বাসন! 

উৎপত্তি করে, তজ্জন্য বুদ্ধি মলিন হুয়। শুদ্ধ সত্বতে নংকাধ্য ও সৎ বানা! 

: হুয়, তাহাতে বুদ্ধি পরিফাঁর হয় । 
সৎ কার্য কি? নিত্য নৈমিতিক কার্য, ঈশ্বর[র/ধনা, বেদবিহিত কাঁধের অনু- 
ষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ । ঈখ্বর পুর্ণ সত্বগুণ বিশিষ্ঠ, ঈশ্বরারাধন! করিলে 
সন্ব গুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই মলিন স্ব ও রজন্তম দুর হয়। ঈশ্বর নৎ, 
শব বাচ্য সত্য শ্বরূপ, যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে সৈই পুঞ্চষ ধন্য, তাহার 
অভাব কিছুমাত্র থাকে না। এখন আক্ষেপ করিতেছি, কিন্ত যখন আমাদের . 
১৫1১৬ বৎসর বয়ক্রম-হইপলাছিল, ধর্ম্াধন্ম জানিতে পারিগাছিলাম তদবধি . 
যাদ মিথ্যা ব্যবহার না! করিতাম.ও মিথ্যা কথা না বলিতাম, স্ত্যরূপে 
ব্যবহার ও সত্যের সহিত আলাপ করিতাম, মিথ্যা কাহাকে 'বুলে না। 
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জানিতাম, কেবল সতোঠ সহিত আলাপ রাখিতাম, তবে এক্ষণ বাহা করিতাম 
বা যাহা বলিতাম তাহা সমন্ত সতাই হইত । এক্ষণ অস্তকরণের ভাব ওজন 

করিয়া দেিতেচি, মিথ্যার লক্ষে সম্পূর্ণ আলাপ, সত্যের স্িত আলাপ নাই 
বলিলেই হয় । যদ্ধি কিছু সত্য বলি তাহা মিথ্যাতে মিশাইয়্া যায়, যে হেতু 

মিথ্যার জন বেশি 'হইয়াছে। *যৈমন বার সের কালিতে ছুই সের জল 

চালিলে তাহাও কালি হইয়া যটুর, আর যদ্দি বার সের জলে ২1৪ ফোটা 
কালি পড়ে তাহ। মালুম হয় না. জলে মিশিয়। যাম। অতএব সত্যের 
প্রতি যা নির্ভর সে যদি ২১ টা মিথ্যাও বলে তাহাও সত্য হইয়! বা, যে 
হেতু তাহার মিথ্যার সহিত আলাপ নাই। 
বিধাতার হ্ৃটি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণ। সত্বগুণে 

ব্রাহ্মণ, রজওণে কত্রিয়'রজন্তম মিশ্রিত বৈশ্য, তমগুণে শূদ্র, এইরূপ গুণভেদে 

চারি বর্ণ হইয়াছে । 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বাশ্রে্ ৷ ব্রাহ্মণ, হইতেই সংসারের মঙ্গল হয়। 

কি প্রকারে সংসারের ম্জল হুইবেক ব্রান্মণের কেবল এই চেী। ব্রাহ্মণ 
সত্বগুণ বিশিষ্ট, তাহার নিজের সার্ম কিছুই নাই' নিজে কায়িক ও মানসিক 

পরিশ্রম করিয়। পরের উপকার করাই ব্রাহ্মণের কার্য । এইরূপ চিরকাল 

করিয়া 'আনিয়াছেন, 'তাহাতেই জগতের মঙ্গল হইয়াছে ; ধর্খের হানি 

বোধ হু নাই। এক্ষণ সেই ব্রাহ্মণ সকল আপন বৃত্তি পরিত্যাগ 

"করিয়া অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তজ্জন্য সত্বগুণের হাস হইয়। 

প্রকাশ পাইতেছে। প্রধানের দোষ হইলে সকলের দোষ হয়। ব্রাঙ্ণ 

সকল যদি স্বধর্থে থাঁকিতেন তবে অন্যান্য জাতি তদনুসারে ও তদমুগামী 

হইয়া চলিতেন, তাহার! কখনই বিপথগামী হইতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ 

সকল , কুপথগামী* ছওয়াতেই অন্যান্য জাতি তাহারাঁও কুপথগাষী 

হইযাঁছে। । সকলেই জানেস যে--শ্বধর্খে মরণং শ্রেয় পরধণ্খ ভয়াবহ । 

"অনেকে বলিয়া থাকেন যে কালের দোষ । কিন্ত কালত চিরকাল আছে 

সে কাহাঁফেও সৎপথে চলিতে মানা করে না, কাহারো, অনিষ্টও করে 
ন] ভবে যে কালের দোষ দেওয়া অবিবেক নাছ! 'কাল: কাহাকে বল, 

কাল ্বসকপক ? 
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কলনাৎ সর্ব ভূতানাং ব্রদ্মা্দীনাং নিমেষত£ । 

কাল শব্েন নির্দিষ্টো হাখণ্াঁনন্দো অথায়ঃ | . 

কাল কাহারে! বিরোধি নয়। চাঁরিটি যুগ। : সত্য. ত্রেতা, দ্বাপর € 
ফলি। সত্য যুগ শৈশবাবন্থা, ত্রেতা যুগ ফৌবনাবস্থা, স্বাপর প্রোচাবস্থা, 
কলিষুগ বৃদ্ধাবস্থা। যেমন যুগের অনন্থা তত্রপ জীবের অবস্থা ! সত্যধুগে 

জীবের বাল্যাবস্থা, রেতাযুগে ফৌবনাবস্থা, দ্বাপর যুগ প্রৌচাবস্া, কলি- 
যুগ জীবের বৃন্ধাবস্থা। অবস্থান্থসারে কারধ্যও চলিয়া আসিতেছে ।” এক্ষণে 
বৃদ্ধাবস্থ)। বৃদ্ধাবস্থাতে যৌবন কালের কাধ্য হয় না] ও অন্যান্য কালের ক্ষ 
হয় না । মনের আশ! মাত্র থাকে । পুর্ন গুর্ব কালে ঘোরতর তপস্যাদি কঠিন 
কায করব'য-সামর্থছিল তাহা তৎকালিন কবাগ হষয়াহে। বর্ধমানে 

মনুষ্য মকল বীর্ঘ্য হীন ছূর্থল, তক্রপ কঠিন কার্ধ্য করিবার যোগ্য নয়, তবে 
ফেমন সামর্থ ভাহারি মধ্যে মহৎ উপায় রহিয়াভে। কঠিন পরিশ্রম করিতে 
হইবে না, যেমন সামর্থ তাহাতেই কার্ধ্য সিদ্ধি হইতে পারে। | 

তাহ কি। সত্যকে আশ্রয় কর।, মিথ্যার সঙ্গে আলাপ এক বারে পরি- 
ভাগ করা । এক মতাকে আশ্রয় করিলে তথ্প্রতাপে হিংস। দেষাদি পলায়ন 

করিবেক, তাহ! হইলে পরোপকারে মতি হইবে । পরোপকার তুল্য কোন ধর্ম 

নাই, পরম্পর উপকার করিলে ম্থখের সংসার হইবে, ধর্মও উঞ্জল ভাবে প্রকাশ 

পাইবে। যাহা প্রক!শ করিলাম তা্ছা নমস্তই প্রকাশই আছে, কিন্তু থাকিলে 

কি হইবে ? জেনেও যেন ন!জান] হইয়] রাহরাছে। এদেব কিসে নংশোধন 

হয়? শান্তও আছে, সকলি আছে, একমাত্র উপদেশের অভাব দেখিতেছি ও 

দেখ! যাইতেছে । যদি ব উপদেশ হয় তাহা কোন কারধ্যকারক হয় না, কারণ 
গোছের বাড়িতে গৌজ বসেন, তবে যখন ধশ্খাত্বা মহাপুরুষগণ সংসারের প্রতি 
হুছৃষ্টি করিয়া এই মহামগ্ডলী সভা স্থাপন করিয়াছেন তখন ভরসা হইয়াছে যে 
উত্তম রূপে সছুপদেশ হইবেক, সৎব্যক্তির উপদেশ সকলে গ্রহণ কাঁরবেন ॥ 
শানে এই নিয়ম আছে । অবিচারে যে ফ্রোষ জন্মে তাহা! বিচায়ে সংশোধন 
হয়। সছুপদেশ দেওয়া মৎ্ব্যকিরই কীর্ধ্-_অন্যের নয়। যথা! £-. 

উপদেশ মবাপ্যৈব মাচার্য্যা তত্ব দর্শিনঃ ॥ ্ 
. তত্বদর্শি আচার্য্যের উপদেশ কে ন| গুনিবে? পকৃলে একাপ্রচিত্ত হইয়। 
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শ্রবণ করিবে এবং-তাহার ভার গ্রহণ করিবে। সর্বদ] সৎ্প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে 
করিতে পূর্ববুদ্ধি পরিত্যাগু হইয়া স্বুদ্ধির উদয় হইবেক। তত্বজ্ঞ পুরুষ 
সকল ব্যক্তির গতি জানেন। কোন বুদ্ধিকে কোন উপদেশে নির্খ্বল 
করিতে হয়, তাহার কৌশল জানেন। নানা লোকের নানা বুদ্ধি, তজ্জন্ত 
খাত্রোপর্দেশওও মত নান। রূপ কহিয়ার্ছন । যথা. 

লোঁকানাং বুদ্ধি মালোক্য মতং নান! প্রকাশরেৎ। 
ব্রাহ্মণ শকল ভন্দাচ্ছাদিত অনির ন্যায় রহিয়াছেন, বিচাররূপ বাসর দ্বারা 

ভল্ম দুরিকরণ করিলে অগ্নি প্রকাশ হইবে । ব্রাহ্মণ জাতি বড় বুদ্ধিমান ও 
সুচত্র, কিন্তু তত্জ্ঞ পুরুষ ব্যতিরেকে তাহাদের বুদ্ধি সংশোধন বা সংশত্ব 
চ্ছেদন কর! অন্যের পাধ্য নয়। অধিক কি লিখিব, একমাত্র ত্রাহ্মণগণ, 
অসদ্বত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎবৃত্তিতে প্রবর্ত হইলেই জগতেন্ মঙ্গল হয় 
নিশ্শল ধর্মও প্রকাশ পায়। 

পতির প্রতি পত্বীর বাবহার। 

অসস্ভার্যযার-লক্ষণ | 
( পূর্ব প্িকাশিতের পর ) 

ইভ! চ ধনৎ বিত্তৎ মাসৎ বীর্ষ্যৎ বলং সুখমূ | | 
সাশঙ্কা বাল ভবেতু যৌবনেহভিমুখী ভবেহু ॥ . 

কিন্তু ইহার] পতির ধন. বিস্ত, "মাংস, বীর্ধ্য, বল ও মুখ সকলেই শোষণ 
করে? এ বাল্যবস্থয় ভীতা৷ ও যৌবনাবস্থার অভিমুখী হয় । 

ও দ-্্পং--৮। 

তুগবন্প্ততে নারী ব্ৃদ্ধভাবে স্বকৎ পতিমৃ। 
স্বকার্ষে বর্তমান! চ স্সেহান্ত্র চ নিবারিতা ॥ 

এই সকল নারীর! বৃদ্ধাবস্থায় পতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে এবং ক 
পর নিবারিত হুইলেও স্বকার্ধ্য সাধনে তৎপর থাকে। রি 

2 সং 81৯। 
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ক্রোধে ক্রোঁধবতী নারী ভোজনে রাক্ষসী নম! | 
বিপদে কটলুভাষী চ সা ভার্ষ্যা প্রাণঘাতিকা ॥ 

যে স্ত্রীপতির ক্রোধাবস্থায় কোপন। ও ভোজনকালে রাক্ষনীর ন্যায় এবং 

বিপৎকালে কটুভাবিনী হয়, সেই স্বী গ্রাণ নাশিনী। 
ইলা: 

যন্য ভার্য্যা বিহ্বপাক্ষী, কশ্মলা কলহ প্রিয়া | 
উত্তরোত্তর বাদাম্া। সা গর] ন জরা জরা ॥ 

যে ভার্ধ্য। রিরূপাক্ষী, কশ্মল৷ (হুবৃত1), কলহ প্রিয়া এবং সমান,উত্তর 
স্ায়িনী সেই নারীই পুরুষের জরা, বার্ধক্যাবন্থা' জর] নহে । 

গ-_পু--১।১০৮।২৩। 

যশ্য ভার্যযা্রিতান্তত্র পরবেশ্মীভিকাছ্থিনী | 

কুক্রিয়া ত্যক্ত লজ্জা! চস জরা,ন জরা জরা ॥ 
যে ভার্ধ্য অন্যাশ্রিতা, পরগৃহাভিলাধিখী, কুক্রিয়াশক্তা1! ও নিলজ্জা, 

তাহাকেই জয়। বল। যায়, বাঞ্ধক্যাবগ্থ। জরা নহে । 

&--২৪ 1. 

ছুষ্টা ভার্ষ্য। শঠৎ মিত্রং ভূত্যশ্চোত র দায়কঃ। 
স সর্পে চ গৃহে বাসে। মৃতুযরেব ন সংশয়ঃ | * 

ভাধ্যা। বদি ছুই] হয়, মিত্র যদি শঠ হয়, ভৃত্য যদি উত্তর [দায়ক হয় এবং 

সসর্প গৃহে বদি বাস করা যায় তাহা হইলে তাহাই মৃত্যু সন্দেহ নাই । 
গা- পু 1১০৮২৬। 

৬ 

স্ীলোকদিগের কর্তব্য কর্ম নিরূপণ । 

স্ত্ীণাঞ্চ ঈতিদেবানাৎ তচ্ছুশ্রষান্থুকুলতা । 
_ তত্বনুষন্ূরভিত্বৎ নিত্যং তদ্ব, ত ধারণৎ | 

পতি দেবতা যহিলাগণের গুত্যহ পতিনুশ্রবা, পতির অঙ্গকুলতা, ,পঙ্ডির 
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বহ্থগসের সক্মোযোৎপাদন্ব এবং পতি যে নিয়ম প্রতিপালন করেন সেই 

নিয়ম ধারণ, এই চুক বা । 

ভা--পু--৭১১।২৪ 1 

সন্মার্ঘনোপলে পাভ্যাৎ গৃহমণ্ডল বর্ত নৈঃ। 
সবয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যৎ পার্ট পরিচ্ছদ] । 

কামৈরচ্চাবচৈঃ সাহী প্রশ্রয়েন দমেন চ। 
বাঁকৈঃ সতৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্বাকালে কালে ভজেৎপতিৎ | 
সন্ভৃষ্টা ল্মেলুপ। দক্ষ ধর্ম ক্ষ! প্রিয় সত্যবাক্ । 
অগ্রমত্তা শুচিই মিগ্ধা পতিংত্বপতিতৎ ভজেৎ। 

পতিপরায়ণ নারীগণ যথাকালে সন্মার্জন ও লেপন দ্বার গৃহের শো 

ও সৌগদ্ধ সম্পাদন ও গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি পরিক্ষার করিবেন এবং শ্বয়ং বেশ ্ 

্য! করিয়া! পতির নানাবিধ অভিলাষ পূর্ণ করিবেনঃ পতির প্রণরিদী 

হইবেন এবং তাহাকে স্বেচ্ছামত কার্য করিতে দিবেন ; তাহার উপর ক্রোধ 

'কিম্বা অভিমান করিবেন নু! 3 ভীহাব্ন নিকট সত্য অথচ প্রিয় বাকা কহিবেন 

এবং প্রেম সহকারে তাহাকে ভজন! করিবেন; যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত 
হইবেন তখন তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিবেন; লোভ পরিতাগ করিবেন ; 

আলদা পরিহার করিবেন; ধর্মাশিক্ষা করিবেন; প্রিয় অথচ সত্য বাকা 

প্রয়োগ কফীরিবেন 3 সর্বদা. সাবধাঁন*ও শুচি, থাকিবেন এবং শা হ্বভাব 

হইবেন ।* পতিকে এই ভাবে ভজন। করিবেন, যদি সেই পতি মহাপাতকের 

পাতকী না হন। | 
ভা--পু--৭1১১1২৯।২৭ | 

যা পতিৎ,হরি ভাবেন ভজেচ্ছণীরিৰ তৎপর | 

*হর্যযাতনা হরেল্োঁকে পত্যান্্ীরিব মোদতে | 
যে রমবী লক্ষ্মী সদৃশ পতি পরায়ণা] হুইয়। পতিকে হরিভাবে ভঙ্গন! 

ফরেন, তিনি হরির লোকে হরির সহিত একাত্মভূত হইয়া পতিকে লইয়। 
ল্লীর ন্যায় আনন্দে কাল্যাপন ক্রেন। 

| ভা--পু--৭1১১1২৮। « 
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। উচ্চাসনৎ ন সেবেত ন ত্রজেৎ্ড পরবেশ্মনু। 
ন ত্রপাকর বাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন ॥. 

স্রী কখন উচ/াসনে উপবেশন, পর গৃছে গমন ও'লজ্ভাকর বাক্য প্রয়োগ 

করিবে না! : 
্ কা--খ--51৩৮। 

অপবাদে ন বস্তব্যঃ কলহংদুরতস্ত্য জে | | 

গুরুণাঁৎ স্গিধৌ কাপি নোচৈত্রান্ত্ বা হসেহ ॥ 
এবং পরনিন্দা, কলহ, গুরুজন সারিধ্যে উচ্চৈ-ম্করে বাক্য প্রয়োগ ও 

হাল্য এই সকল একবারেই ত্যাগ করিবে । | 
কা--খ--৪81৩৯। 

বসা! দায়াস্ত মালোক্য তরিত| চ জল।সনৈঃ | 
তাগ্ুলে্যজনৈশ্চৈব পাঁদসম্বাহন! দিভিঃ | 
তখৈর চাটুবচনৈঃ-খেদসংনোদনৈ্পরৈঃ | 
যা প্রিয়ৎ প্রীণয়ে€ু প্রীতা ব্রিলোকাঁ প্রীণিতা তয়া | 

স্বামীকে স্থানান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া, যে রমনী ত্বরা পুর্র্বক জল, 

সন, তান্ুল, ব্যজন, পাদ সম্বাহন, চাটু বচন, খেদসংনোদন ইত্যাদি 
উপায়ে গ্রীতি সহকারে তহারুতৃপ্তি বিধান করে, ত্রিভৃবন ০০০ 
স্বীত হয় । 

এঁ--৪৬।৪৬॥ 

নেক্ষেংগতিৎ ক্রুরদৃষ্টা। আবয়েৈব ভুরববচ | 
ন! প্রিয়ং মনসা বাপি চরেস্তর্ভ৪ পতিতা ॥ 

স্রীলোঁক পতিকে ক্ুর ঘ্টিতে অবলোকন করিবে না! এবং ছুর্বাকা ও 
শ্রবণ করাইবে না; ফহুতঃ পতিত্রতা ধারী মনোদ্ারাও স্বামীর অপ্রিয়াচরণ 
কায়বে না। 

*মনি-ত ৮১51৩ 



বেদব্যাস। ্ ২৯৭ 

ত্বর্ভতরি চ কু চ ভেদরুদ্ধিং করোতি যা । 
কটুক্ত্া তাঁড়য়ে কান্তৎ সা গোহত্যাঁৎ লভেৎ গরুবং | 

যে নারী ভগবান্ শরীক ও ্বীয় ভর্ভাতে তেদজ্ঞান করে এবং কট্বাক্য 

হবার কান্ছকে তাড়ন করে, সেই স্ত্রী গোহতা] পাপে লিপ্ত হইয়! থাকে। 
১ ". ব্র-বৈ- পু-২৩১৬৩। 

খা স্ত্রী মূঢ়া ছুরাচারা স্বপতিৎ হরি রূপিপৎ | 

ন পশ্যেতর্্জনঃ কুত্তা! কুম্তীপাকৎ ব্রজেৎ ঞ্রুবং | 
যে দুরাচারিণী কুচ] নারী স্বীয় পতিকে হরি স্বরূপ 'দর্শন ন। করিয়া! তাক'র 

প্রতি তর্দন করে, দেহাবসানে সে কুস্তীপ।ক নরকে গমন করে ইহাতে 

সন্দেহ নই । 

বর _বৈ-_পু₹81৭619১ 

বাকৃতর্নাৎ ভবেৎকাকো! হিৎসনাৎ শুকরো ভবে । 
সর্পো ভবতি কৌপেন দস্তে চ গর্দভো ভবেৎ। 
কুন্ুরী চ কুবাক্যেনাপ্যন্ধশ্চ বিষ দর্শনাৎ | 
পতিত্রতা চ বেকুগ্ঠৎ পত্যাঁনহ ভবেৎ এরবৎ ॥ 

নারী পতির প্রতি বাকৃতর্জনে কাক, হিংসাতে শুকর, কোপ প্রকাশে 

সর্প, দক্ডে্ঠী্দ্ভ, কুবাক্য প্রয়োগে খুছুরী ও বিষ দৃষ্টিতে অষ্ট্রূপে 'স্মাস্তয়ে, 

সঞ্জাত হয়।* কিন্ত পতিব্রতা নারী দেহাস্তে নিশ্চয় পতির সহিত বৈকুঠধামে 
বাস করিতে পারে । * 

৪২৪৯. 

তু তাঁত যা নারী ভর্ভারৎ নোপসর্পাত ূ 
সা মৃত! নরকৎ যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥ 

যে স্ত্রী ধাতু াঁত। হইয়া স্বামীর নিকটি উপগভা না” হয়, সে মৃত্যুর পর 

নরকে গমন করে এবং অ:নক জন্ম বৈধব্য যন্ত্রনা! ভোগ করে। 

| প.-সং--81১৪ 



২৯৮ বেদব্যাস। 

পতিৎ যা নাভিচরতি মনোব'গ্দেঘসং্যতা | 

স| ভর্ডভুলোকানাগ্োতি সস্তিঃ সাীতি চোচ/তে ॥ 

ফেশ্রীকায়মনে! বাক্যে সংযত হইয়া পতি অভিচার না করেন, তিনি 

র্তুনোক প্রাপ্ত হন, এবং সল্লোকেরা তাহাকে সাধবী বলিয়। প্রশংসা করেন । 

ম--সং ৫1১৬৫ 1 

পতিৎ হিত্বাপরু্টৎ স্বমুৎ রৃষ্চৎ যা! নিষেবতে | 

নিন্দৈব স। ভবেল্লোকে পর পূর্ববেতি চোচ/তে ॥ 
সে অপকুষ্ট পরিত্যাগ পূর্বক উৎকৃষ্ট পুরুষকে পতি ভাবে ভজনা 

গ্রে, সে ইহলোকে নিন্দনীয়! হয় এবং সকলে তাহ;কে পর ূর্ববা (অর্থাৎ 

। পুর্বে ইহার জন্য পতি ছিল এই কথা) বলে। 
&-_+১৬৩ 

৯১ গচ্ছেত্ত/ক্ত] বন্ধুন সুতাঁন পতিৎ । 

সা!" বর লোকে মানুষেযু বিশেষতঃ ॥ 

যর্দিকো . . হেতু ও মোহ হেতু ভুর্ভীকে, পুত্রগণকে-
 ও বন্ধু" 

গ্রথকে পরি :- . ' মন করে, সে সে ইহলোকে বিশেষত পরলোঁকে না 

হ্য়। 
ৰ ্ প_ _সং--১০।৩২ 

-  স্গাধধিতঞ্চেব ভর্ভারৎ যাহ্বসন্যতে । 

2, % শুকরী সা জায়তে চ গু পুনঃ ॥ 

বট ক দরিদ্র বা ব্যাধিত দেখিয়া অবমাননা! করে, সে পুনঃ 

সি ০৬নী হা জন্ম গ্রহণ করে.।' 
: * সং-সং-&১৮ 

 অপত্যলোভাদ্যাতু ত্র ভর্তীরমতিবর্ততে
 | 

নৈহ নিন্দা, মবাগ্ৰোতি গ্রতিলোকাচ্চ হীয়তে 
॥ 

যে ্রীলোক অপত্য লোভে ভর্তাকে অতিরূম করিয়। ব্যাভিচারিনী হয়। 

সাহার ইহুলোকে নিন্সাহয় ও পরল
োকে স্বর্ণ লাভ হয় না। 

ম-লং৫ 1 ১৬১ [ 
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১. সর্বাসামেক'পৃত্তীনামেকীচেৎ পুত্রিনী ভবেৎ। 
সর্ববাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মস্থঃ || 

এক পতির বহুত্রীর মধো এক জনও পুন্দবতী! হইলে সেই পুলে সকলেই 

খুন্রবতী হইবে, ইহা। মনু আদেশ করিয়াছেন । : এ-_-৯1১৩৮। 
ক্রমশঃ__ 

৮ 

সম্পাদকের নিবেদন । 
দ্লেখিতে দেখিতে বেদব্যাসের জীবনের আর একটী বংসর অতীত হইল । 

বিগত বঙ্পর আমরা নানাবিধ ছূর্ঘটন। চক্ষে পড়িয়া যথ। সাধ্য স্বীয় কর্তব্য ১ 
পালনে-সক্ষম হই নাই, সে জন্য পাঠকগণ সমীপে আমরা অপরাধী । কিন্তু. 

এ অপরাধ আমাদের ভাগ্য দোষে ঘটিয়াছে। ভাগ্য চক্রের গতি অতিক্রম 

কর] মান্ধষের ,কি দেবতারও অসাধ্য। তাহাতে ; আমাদের ন্যায় দুর্বল 

মন্চুয্য যে ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়। স্বীয় কর্তব্য পালনে নক্ষম হইবে তাহ] 
একান্তই অসম্ভব । মানুষ সামান্য বহির্জগতের ঘটনায় আহার! হইয়া] 

'যায়, আপনার ক্ষর্তব্য স্থির রাখিতে পারে না। অনৃষ্টের বিষম বিপাকে 

পড়িয়। আমাদিকে আধিতোৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দ্রিবিধ 
বিপ্লবে! ব্রিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে,। ১ কেবল একমাত্র সেই নর্ববিক্নবিনাশিনী, 

সর্কভাপহারিদী, সর্বহঃখাপসারিকী মহামারা জগদশ্বার কৃপামাত্র অব্র 
লহ্বন ক্রিয়া এ ঘোর বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছ্ছি, 

অতএব গ্রাহকগণ সমীপে প্রার্থনা যে আমাদিগের কর্তব্য কাধ্যের ক্রটাব 
কারণ অবগত হইয়। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন । 

কেবল ব্যক্তির6৫ বিশেষ মাত্বের সন্ধে বেদব্যাস পরিচালন রূপ দুরু 
কার্ধ্যের যাবতীয় ভার ন্যন্ত থাকাতে নানাবিধ গোলযোগ ঘটিবার কারধ 
হইয়াছে । € এক দিকে গ্রাহকগণের, মূল্য প্রদানে অনবধানতা বশতঃ র্থ 

সংকলনের চিন্তা, অনা দিকে, শাহীয় উদ্দেশ্য শামীয় মন্খব বায় রাধিয়ণ, 
শান্তর তত্ব প্রকাশ করার ভাবনা । এই ছুই চিন্তা একাধারে ম্থসিত্ব হওয়া! 

অসভ্ভব। সংসারে অর্ধের' অন্য বিত্রত হইয়া) পড়িলে কোন সদগষ্ঠান স্থায়ী 



৪৬... বেদব্াঁসশ 
তে পারে না, বে সর্বসিদ্ধান্িত সত্য ।  বেদব্যাদের গ্রাহকগণের স্যু 

পু প্রবীন ধান্িক, বিবেচক গ্রাহকগণ এ সমস্ত অবগত থাকিয়াও ধেদব্যাসকে 

১ক্র্থ সাহায্যরূপ উৎসাহ প্রদানে পরাহ্থুপ থাকেন, ইহাই আশ্চর্ধ্টের বিষয় |. 
পর্জিকার ,গ্রাহকগণকে ইহার. অধিক স্থচিত করিতে আমাদের প্রবৃত্তি 

হয়না । যাহা, হউক, আগামী বর্ষে এককালীন উঞ্ত ছুই বিশম্বাদ। ভাবনায় 
বিব্রত হইয়া যাহাতে স্বীয় কর্তব্য পালনে পরাম্মুখ না হইতে হয় তজ্জন্য 
নূতন রূপ ব্যবস্থায় বেদব্যাস পরিচ'লনে সংকর করিলাম । আমরা আাগাষী 

বৎসর -হইতে অর্থাৎ, সন ১২৯৯ সাল হইতে বেদব্যাস সন্বস্বীয় আধিক 
যাবতীয় স্বত্ব ধশ্ম মগ্ডলীকে দান করিলাম । বেদব্যান এখন হতে ধর্ম 

'অগুলীর মুখপত্র ম্বরূপ হইয়া পরিচালিত হইবে । বার্ধিক মূল্য সমর্থ পক্ষে 
চারি টাকা ও অবমর্থ পক্ষে ই টাকা ধার্য হইল, | ইহার ন্যুন মল্যে আর 

বকাহাকেও বোদব্যান দেওয়া! হইবে না । বৃহৎ? আঁকারে, সুন্দর আয়তনে, 
উত্তম কাগজে পরিষ্কার রূপে মুন্্রিত হইয়াণ্যথ। নিয়মে প্রকাশিত হ্টবে। 
অর্থাৎ জর্মিদারী পঞ্চায়েৎ নামক পত্রিক! যেরূপ অকারে' প্রকাশিত হইতেছে 
'পরূপ ভাবে: অন্যুন চারি ফন্মায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে । নধন্মানরাগী 
প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক কতৃক্ স্থন্দর সুন্দর ভাবপূর্ণ রচন! যাহাতে অধিকতর 

ঞ্কাকাশিত হয়, তাহার ল্ুবন্দোবস্ত. কর! হইয়াছে।: সংক্ষেণত; বেদব্যাসকে 
:খোচিত আসন প্রদান জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালনের প্রয়োজন 

'ভাহাতে কিছুমাত্র ক্রটী হইবে নু! । হেদব্যাসের যাহাতে অকাঞ* বিশ্রাম 

না হয় সাধ্যমতে সেপক্ষে যত্তবান বলিয়াই আমরা এ লন্দোবন্ছে 

অগ্রসর হইলাম । সেই জন্যই ধর্খ মগ্ুলীর সহিভও আমরা এই সর্তে এ 

ব্যবস্থায় সম্মত হইলাম যে ধর্ম মণ্ডলী যদি-কখন বেদব্যাস পরিচালনে অনি- 

চ্কুক বা! অক্ষম হন.অথবা কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ .কনুরেন তখন পুনরার 
উহ্বার উক্ত স্বত্ব ধর্মমগ্ুলী আমাদিগকে প্রত্যার্পন করিতে বাধ্য থাকিবেন।“ 
:খআতএব হে স্বধন্মান্রাগী পাঠকগণ! আপনারাও বেদব্যাসকে চিরস্থায়ী 
রিবার জন্য নববর্ধ হইতে স্বীয় কর্তব্যাহুরূপ সাহাব্য প্রদানে অঞজবর 
টা আমাদিগকে উৎসাহিত করুম |) 

রি ্ 












